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উর ভবপ্রাভানন্দ ওকা শ্রণীত 





বৃহ 

বা ক্বস্-স্্রভ্নশ্নত্ন্জী £ 

"পপ ৮ 

জীভবপ্রীতানন্দ ওবা! 
প্রণীত । 

হ্হজ্জীম্ সহজ 

প্রাকাশকদ্বয 

মানভূম জেলার অস্তগত বড়ামের 

কীশিরোমণি হাক্তরা' 

৯ 

বেগ্ানাথের পা 

শিরোমণি ঠাক্র | 

সন ১৩২৪ সাল । 

দ্বপ্বন্ব সংরক্ষিত । মুল্য 1 আট আন! 



কলিকাতা, 
১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, “নগেন্দর স্বীম্ প্রিন্টিং ওয়াকস” হইনে 

শ্রীবিমলাচরণ চক্রবস্তী দ্বারা মুদ্রিত । 



জ্বিন £ 

বঙ্গের অন্ান্ত স্কান অপেক্ষা সাঁওতাল পরগণায় ঝুমর সমধিক 

প্রচলিত । অন্রস্থ অধিবাসীদিগের ধারণা যে নন্দ-নন্দন আীমধুন্দন 

গোরকুলনগরে বাসকালীন শ্রমতীর প্রেমে বিভোর হইয়া নীলসলিশা- 

উন্মিমালামণ্ডিতা যমুনার চাকু শ্যামল তটে বংনাধবনি ছার! শ্রীরাধার 

প্রণয়গীতিক" ঝুনর ছন্দে প্রকাশ করিতেন, এবং ৬হ ঝুমর গান করিয়। 

মগুলাকারে বাদে নৃতা করিতেন। এখনও ঘাটওর়ালদের ! অত্রস্থ 

জর্মদারদিগের ) গ্রহে কান্তিকপুর্ণিমার বহুবারে রাসোৎসব সম্পাদিত হয় ! 

কিন্ত দ্রঃখের বষয়, এবিষয়ে কাহাকে ও মনযোগী ভহতে অগ্ভাবদি দেখি 

নাত । তাই নিন আঅবোগ তি? উপলদ্ধি করিক্া ও এই অভাব মোচনের 

ন্তকা আমি এববরে হস্তক্ষেপ করিয়াছি! আশাকারি, সম্ভধর পাঠকেরা 

আমার ভ্রদ বা অপুর্ণতা গুলি গ্লীতিচক্ষে দেখিচা আমায় রুতাথ করবেন । 
প্রথম সংস্করণে পাঠকেরা “ঝমর-রস-মঞ্জরীর” ধে বাপ আকার 

দেখিয়়াছেন, “দ্বতাম্বসংস্করণে সে আকারের অনেক পরিবর্তন এবং ন্পূর্ণ তা 

পুরণ ও নূতন ঝুমর সন্গিবোশত দেখিতে পাইবেন । স্থতরাং আকার 

বুদ্ধি পাইয্জাছে বাঁণয়া নামের সঙ্গে " বৃহৎ » যোগ কর! হইয়াছে । 

জামতাড়াধিপতি উদ্দারম্বভাব মান্তবর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রত্রীরাজা 
শ্তামলাল সিংহ বাছাতর ইহার মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যক়ভার বহন করিয়া 

আমায় উৎসাহিত কব্রসাছেন, এবং উক্ত রাজাখাহাছুর সদাসর্মদা বিবিধ 

বিষয়ে সাহাধা দ্বার! আমাদিগকে উৎসাহত করিয়া থাকেন । ইহাদ্ারা 

ঝমরের বিশেষ ভন্নতি হইয়াছে এবং আরও হইবে বলিক্া আশাকরি ! 

আমি শ্রীমান রাজ। বাহাছরের নিকট রুতজ্ঞ । 

পেওবর, শ্রীভবপ্ীতানন্দ 
২*শে ফা্-, ১৯৩২৪ সাল। টি 
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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ । 

মহামান্যবর, প্রবলপ্রতাপান্থিত, সদ্গুণাশ্রয়, শরণাগত- 
বৎমল, ;পরমোদারহৃদয় পঞ্চকোটাধীশ্বর শ্রীলশ্রীযুক্ত 
শ্রীপ্রীমহারাজাধিরাজ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেব বাহাদুর 

আমার ছুরবস্থাদর্শনে করুণার্জচিভ হইয়া, আমার গ্রাসা- 

চ্ছাদনের জন্য ৩০২ ভ্রিশটাকা মাসিক বুত্তি দান করিয়া, 

আমার অরণ্যবাস নিবারণপুর্ববক ৬বৈছ্যানাথধামে ২০০০২ 

দুই হাজার টাকায় 'পাক্তা দালান খরিদ করিয়া বসবাসের 

জন্য আমায় দান করিয়াছেন । শ্রীপ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুর 
'আমার প্রতি এইপ্রকার কৃপাপ্রককাশ না করিলে, অগ্যাবধি 

আমার জীবনরক্ষা সংশয় হইত, অতএব শ্ত্রীশ্রীমহারাজ 

বাহাদুর আমার ভয়ন্রাতা এবং অন্নদাত! পিতা স্বরূপ । 

আমি আজীবন শ্রীশ্রীমানের নিকট কৃতজ্ঞ, এবং কায়- 

মনোবাক্যে সদ সর্বদা আশীর্বাদ করি যে ্রীশ্রীহজুর 
বাহাদুর সদারাপত্য দীর্ঘজীবন লাভ করুন ও বিপক্ষ- 
গণের হৃদয়ের শুলস্বরূপ হইয়া, উত্তরোত্তর “এশবধ্য লক্ষী 

লাভ পুর্ববক চিরদিন নিক্ষণ্টক অচলরাজ্য (ভোগ করুন ; 
এবং ধন্মে সর্বদা অচল! মতি থাকুক । ইতি 

দেওবর, রঃ রা ্রীভভবঞ্ীতান্নম্ছ ওল । 
কান্ত, ১১২৪ সাল! 



কতজ্ঞত। প্রকাশ । 

ভূতপূর্বব লক্ষমীপুরাধিপতি ন্বর্গীয় ঠাকুর ৬প্রতাপ- 
নারায়ণ দেব বাহাদুর, আমায় মৌঙ্গে ফাগায় যে সাড়ে 
সাইত্রিশ বীঘা জমী ব্রহ্ষোন্তর রূপে দান করিয়াছেন, 
আমি পরমস্থথে তাহ! ভোগ দখল করিতেছি এবং কাজ়্- 

মনোব্ুক্যে সদ! সর্ববদা আশীর্বাদ করিতেছি বে ঠাকুর 
সাহেব বাহানুরের পরলোকগনত আত্ম! ইন্দ্রতুল্য অক্ষমু 

স্বগস্থুখ ভোগ চিরদিন করিতে থাকুন । উক্ত ঠাকুরসাজ্ 

বাহাদুরের প্রথমারাণীঠাকুরাণী উমতী কুস্বমকুমারী 
দেবীও আমায় স্সেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন । অতএব 
আশীর্বাদ করি, শ্রীমতী রাশীপাহেব! দীর্ঘজীবন লাভ 
করিয়। চিরদিন অচল রাজ্য ভোগ করিতে থাকুন ইতি | 

উ্রীভ্হ্ব্বীতান্নম্ছি ওক 



কবির বক্তব্য 

এই মান্যবর শ্রীপ্রীরাজাবাহাঁছুব ঝুমরের দল গঠন 
করিয়া, আমায় বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেছেন । 
পাগাগণের ঝুমরদলের উপরে রাজাবাহাছরে? অেহশ্রদ্ধা 

দেখিলে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ব্যক্তি- 
বিশেষে যাহার যেমন মর্ধ্যাদ! তাহ। বজায় রাখিস্কু সকল- 
কেই সর্ববদ! নানাপ্রকারে পরিতুষ্ট করিতেছেন : সম্প্রতি 
আমার রচনা প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত 
এই পুস্তক ছাঁপাইয়া দিলেন। নিবেদন করি যে, যদি কোন 
দ্বজপাঠকগণ আমার রচনা দর্শনে কিঞ্চিমাত্র পরিভুষ্ 

হুইয়! থাকেন, তবে তাহার! আশীর্বাদ করিবেন ঘেন 
আমাদের এই রাজাবাহাছুর দার্ঘজীবী ও পুত্রবান হউন 

এবং রাজ। বাহাদুরের মনস্কীমন। পূর্ণ হউক ইতি 

ও্রস্পহ্লাসক্র । 

বড়ামের শ্রীযুক্ত শিরোমণি হাজরা মহাশয় আমার রচিত ঝুমর 

যেরূপে সরস কে গান করিয়া সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, 

আমি অদ্তাবধি আর এমনভাবে গান করিতে অপর ব্যক্তিকে দেখি নাই । 

ইনি আমার ধর্ম-পুত্র স্বরূপ এবং কৃতজ্ঞ শিষ্য, আশীর্বাদ করি ইনি 

দীর্ঘজীৰি এবং পুত্রবান হউন, আর হানুরা মহাশয্নের মনস্কামনা পুর্ণ হউক 
এই প্রশংসাপত্র বিনা অনুরোধে সন্ধইচিভে প্রদান করিলাম, ইতি । 





যু মর সমর! |. 

ভব শৌরী-প ত্দ প্রত হসইস্স] ৫ 

বন্দ দেবা বীণাপানণী ॥ 

স্াজধন্দু-ৎ হন! শ্বেতাঁজবানিনা 

বব কঙজের জল্না ॥& 

ওঞব্ড ক্র নপছে 
গুদাম আমাক, 

ল্চহকাাল। ছিকগছনে । 

মহাংভ গলে হ?শীর্বাদ মোর 

নিনাভি সংধুসদঙ্দে ॥ 

দীন হন আশাম মম পরিচন্স- 

ঞরপয়শজনে লহ কাজ । 

বন্ধু অন্ুরোে কন্িব শ্াকাশ 

ইঞ্ছে নাহি লাজ 5 

বাস জন্মস্থান শুন সর্বজন 

হুক্ীতকী-ভকখনন 

অধুনা নদে ভষ্বব 

কৈলাসসম দর্শন & 

হ্বদি- সীঠ স্তনে রাবণ যেখানে 

আনিয়া স্থাপিলা শিব 

বৈদ্কনাঁথ নাম যাহার দর্শনে, 
ভক্কের দ্বুভে অশিব & 

কহে সাধারণ 



ঝুমররসমঞ্জরী | 

বৈষ্যনাথ-মাহাজ্ব্য বর্ণন। 
গীত সুচনা ।--- 

এই গ্রিভৃবনচন্ত ঝাবণ করিস! জন 

ভাবে রাজ বসি” সিংহাসনে । 

শঙ্কাহীন লঙ্কা চনে সবর সশহ্ধ ত কবে 

ভখঙনে আঁনিলে ভ্রিলোচনে ॥ 
পয়ার | 

শাপ [দল অনবণ্য বুস্ত! বেধব্তা 

“শরহন্ডে ফুঙ্তা ভা নিভু ভারতা ॥৮ 

লহয়ে বাপ খানবাকে প্যার [ডকোচনে । 
আগা বা পুলে 5 [ীপিজয় দুর হব, পুত বে কিখনে ॥ 

সুখ শি ১ 

আনিব সাঁহতড গোরা বেব-বেক জ্রপুরারি 

আদ যভ প্রমথ সকল গে । 

ডিল ৫কলা!শ্ অল গা 

॥ রং ॥ দপিত ভাব বাছু বদ ॥ 

ধীরে তুলিব ভূধবে জানিতে না দেধ ভবে 
ন! কান্রিং অচলে চঞ্চল গো । 

সাবধানে আহীনব কেবল গো ॥ রুহ ॥ 

, এত ভাব লঙ্কাপাত ৈল!শে করিলা গতি 

তুলিৰারে চাহেন অচল গো । 

নিষেধিল! নন্দী মহাবল গে! ॥ রং ॥ 

ক্রোধে ধরি” নন্দীবরে ফেলে সুর বনাস্তরে 

তবগ্রীভার ভরসা কেবল গে! । 

শিবপদ-সরে(জধুগল গে! ॥ রং 



ঝুমর-রসমগ্রী ৷ 

ত্রিপদী। 

মহেশে হয়ে মানিনী ভামিনী ভবে ভবানী 

শূলপাণি ত্যজি” স্থানান্তরে । 

মানে ছিল। ভগবতী প্রিয়দস্বোধনে অতি 

পশুপতি ডাকেন সাদরে ॥ 

শবু না আসেন পাশ সচিস্তিত কৃতিবাস 

হেনকা?লে হ্বাবণ-চালনে । 

কাপিল টকলাশ “গার সভাতা চকিত! গৌরী 

প্রযতণশে ধর্সিলা আলিঙ্গনে ॥ 

ঝুমর । 

সম্ভব সংঘটনে ভদ্গ ভন ধনে 

কাশিল গ্রিক কেমনে কি হবে পে ॥ 

1 ₹২ং॥ মানভন্গে শিব আনন্দত অম্ততর ॥ 

বিশ্বস্ত ভাবে হর দিলা পদ!নুঠ-ভর 

হস করিলা সন্থর মহাভুবরে ॥ ০11 

'গরিমূলে ছল হস্ত চাপ্ঠ গেল দে সমন্ঞ 

রাবণ হইয় বাস্ত কাদে কারে ॥ রহ ॥ 

ক্রন্দন ভীষণ বব সুনিল নহা-ভৈবরুব 

ভবপদ-ভব্বী ভবের ভবসাগরে ॥ রহ ॥ 

পঞার ॥ 

প্রমথে প্রমথনাথ কহেন ডাকা । 

কেবা করে ভীমনাদ দেখত বাইয়া ॥ 

জ্ঞাত হু”য়ে প্রমথ কনিল নিবেদন 

রাবণ কৰিতে ছিল গিরি উৎপাটন ॥ : 



ঝুমর-রস্মগ্জরী | 

বাধা দিল নন্দী, ক্রোধে ধরি? নিশাচর | 

নন্দীরে নন্দনবনে ফেলিল সত্ব ॥ 
পুনঃ শৈলমূলে হস্ত দিয় লঙ্কাপতি | ৃ 
উৎ্পানরত ₹»য়ে ছিল মন্দদতি ॥ 
পদানুষ্ঠভলে স্থির করিলা ভূধপ্ত । 
মূলে চাপাইল হস্ত কাদে লক্ষেশ্বর ॥ 
কুপায় কারা কভু গিরি লুভার । 

রাবণ আন ভস্ত রিল উদ্ধার ॥ 

ঝুমর নং ২1 
গ্রীমথের প্রদ্গি গ্রমধের পান, জাসিয়া কহেন মধর ভারত 

বুঝিল।ম লঙ্গেজ্বকে | 

তে ভাল হয় €ল্ প্াব্ণ 
1 গু? ৫ 
মল ভাঁজ দ্যএছে বে ॥ 

॥ রং ॥ যাও মধ [আনি চিতে সমাদতে ॥ 

আমাকে শিবান? ছিলা মানবী, ( ফাদ আমি ছিলাম দম্প্রতি 
দেহ মানহদ শি) 

অসি লস্কাপাত প্রকংশ্ি শএকতি 
কাপাভল গি।রুরে হে রুহ ॥ 

মম প্রচ সেই চিগ্ছে নিরন্তর, জানে ভক্তিবলে আমার অন্তর 

তুষিব তাহারে বরে । 
মম প্র্রিক্স কাজ সাঁধিল সে আজ 

আন ভক্তকুলেশ্বরে রে ॥ রং ॥ 

ভবপ্রীত1! কহে করুপাসাগর ! ভবখেল। মম ফুরালে সত্বর, 
বারেক অধম তরে । 

কহিয়ো বচনে নিজ দূতজনে 

খেদায়ে যমকিক্করে রে ॥ রং॥ 
॥ রং? যাওরে প্রমথ আন তালে সমাদরে 



ঝুমর-রসমঞ্জর 

পন়্ার । 

হেথায় টাস্তত মন রাজ! লঙ্কেশ্বর । 

কি করিন্ু অপকর্ম ভাব নিকস্তর ॥ 
বলদর্পে বিধোহিত হয়ে অকারণ । 

শিবের নিব'ল-শৈল করি ধর্মণ ॥ 
শাপভয়ে ভাত ভ"য়ে বিমোচন তরে ॥ 

আঙিলাম শরণ লইতে শ্রীশঙ্করে ॥ 

আসিয়া কপ্রিনু ভ্রুদ্ধ তদের পঞ্চানন । 

মদনের দশাপগ্রাপ্ত €ডব এখন ॥ 

হেনন্াালে দৃতি আল কত্হ ত্র! চল। 

ডাকেন এহ্কাপ্র তোমা! ওহে মহাবল ! 

শ্ুনিদা দূতের বাণী ভীত লক্ষেশ্বর | 

এ ধাঝে যা রাজ: চিত্ডিহ অন্তর ॥ 
শক নত সস 

€ ক্লাস বা | 

সর নং ৩। 
এমত চিন্তিত মন, তকৈলাশে গেল রাবণ, 

উদ্"-সহ হস সেন ভ্রিলোচন £গ' 
| বু ॥ ভা সহ ॥ 

আপনার দশ শর লো!ছার ভুমি উপর 
ঝরু ঝর ঝত্ধে ও1বশ নদন গে! 

॥ রং বার ঝর ॥ 
প্রমথে কহিল! হুর, উঠ"* লঙ্কা ঈশ্বর, ধরি” করে দৃতি উঠা তখন গো ॥ 
উঠি রাজা জোড় করে,  ভাক্ত ভাবে স্তবে হবে, 

ভবগ্পীতা তাহা কনে প্রকাশন গো ৪ য়ং ও 
॥ রং ॥ ভব্ত্ীভা ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

রাবণকৃত স্ততি । 

ঝুম্র নং ও । 

জয় মদনাস্তক, দক্ষ-মখান্তক ত্রিপুরাস্তক জয় শশিধারী 

_শীলকঠ স্র-হিতকান্রী। 
জয় বিবাণ-বাদক পিশাচপালক 

বামে শৈলরাজেন্দ্র-কিশোরী । 

॥ রং ॥ জয় জয় ভে জয় হর শঙ্কর ত্রিশূলধারী ॥ 

জয় পুরুহর, স্মরহর, শঙ্কর শুভকর 

শ্বেতকলেবর ধ্রপুরান্রি ৷ 

জয় স্ুরেশ-ঈশ্বর, ফণী-জটাধর 

কত্রি-ত্বচাহর কটি ধারী । 

শিরে গঙ্গ।তরঙ-লহরী ॥ রহ ॥ 

জয় কুবের-বান্ধব, শ্ভু উমাধব 

তাগুব-নট ভন্রূপধার্রী । 

জয় শাস্ত সদ'শিব, ভবার্ণবার্ণব 
পাগুব-বান্ধব ভক্ষ-হারী | 

জয় প্রেত-কান্নবিহাগ্গী ॥ বং ॥' 

“জয় কুঠারম্ডিত কুরঙগ-রঞ্জিত 

বনাভরান্বিত করধারী। 

জয় খলদলদ গুন, পিশাচমগুডন 

ভক্ত-ম্থর্ঞ্জন শূলধারী । 
ভবগ্রীতার তরাও ভববারী ॥ রং & 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

মিশ্রছন্দ। 

-এমতি স্বিল! হরে লক্কার রাবণ। 
নাচিতে লাগিল! শিব প্রেষেতে যখন ॥ 

শুনিন্বা রাবণ-স্তঁতি তুষ্টননে পশুপতি 
হাসিয়া! কহিলা ক্ষান্ত হও দশানন। 
মনোনীত বর চাহ অররু-রাজন & 

রাঁবণের জ্যোতী নিজ ভভ 
ঝুষর শং ৫ 

শুনি” আনন্দে রাবণ কহে কর জুড়ি 

শুন দেব জিপুরারি । 

চল চল প্রভূ লঙ্কা ভবন । 

॥ বং ॥ জয় ভ্িলোচন ॥ 

আজি হেথাক্স আইন এই আশে 

নিতে তোমা! নিজবাসে 

ঘরে বসে” সেবিব শ্রীচরণ & রং ॥ 

গুনি+ ভ!সি” কহেন দেব গঙ্গাধর, শুন গুন লঙ্গেখের ! 

এই লহ স্থলিঙগ, দশানন ॥ রং॥ 
িঙ্গ অচল হবে, যথা করিবে /স্থাপন, গুন বীর দশানন 

ভবল্ভ্রীতা করে যার জ্ীপাদ পুজন ॥.রং ॥ 

" পন্বার । " 

লিঙ্গ লইবারে রাজা পসাররিলা কর । 

থাম, বলি নিষেধিল। শঙ্করী সত্বর ॥ 

ভবের উদ্দার ভাব হেরিয়! ভবানী । 

বিশ্বেশ্বরী চিস্তান্ত। বিশ্বহানি জানি” ॥ 
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বিশ্বেব্-কণ্টক এই ব্বাবণ হর্ববার | 
লঙ্কায় লঙলে শিবে না হবে সংহার ॥ 

শিবের কৌশলপুণশ ঝর ভাব জানি”। 
বাবণে কহেন দেবী েহ-পুর্ণবাণী ॥ 

শুন বস! এই ভাল না হর বিচার । 

অপবিত্র ভাবে লিঙ্গ স্পর্শিতে তোম্ণর ॥ 

বাক্ষণ মন্ত্রেতে জল মন্ত্ি5 কিয়া । 

দেন তারে আমন কু কয়া ॥ 

খ্গাচশন কাপে বাকা পরম হবে । 

পেউ ক্ষপে মেঘদল উদরেতে পশে॥ 

যেছতি নির্ধন আত হক্সষতত মন 

জেম-রনঘত ছানে । 

ছুর্পভ লিজ প₹ড দিকিষাজজ 

হর্ষ ভঙ্োধিক জানে ॥ 

স1পটা বশ কৰে পতি ত অন্থরে 
ভিক্ষু ঘি? সস্দ ঝা 1 

আপন গৃহমুখে ঢল পরমস্থাখে 

গাঁতি শিন্দিত গঞ্ঞ্খজে ॥ 

যাইতে যাইতে ১রিতকাকানন 
পশিলে অনককুলনাথ | র 

শীড়িল সব্র- বেগে সকাতর 

খাফির হল হেরি, সাস্থ॥ 
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এইনত অবসবর জানি” ব্রমাবর 

উপনীত স্মরহকিত-আশে | 

ছদ্ম-বিপ্রবেশে হেরি” ষীকেশে 

পাবণ অতি উল্লাসে । 

মধুর বাক্যে অতি মন্দোদনীপতি 
কহিল পে দ্বিজকুলরাজে । 

শুন প্রত্ড ব্প্রি ! ধরহ শিবলিঙক, 

ক্ষণেক ঠহল মোর কাজে £ 

লঘুশস্কা! করি, অবিলম্বে ফি, 

পুনশ্চ ধরিব ফহেশে | 

এত কতি রাবণ বিতপ্র £ল্জ দিযে 

চলিলা1 পরম উল্লাসে ॥ 

বিলম্ব ছে বহু ডাকি” শিশবাহু 

স্থাপিল? লিল সেখানে । 

(েহ লিজ এুপুজ ক বংশলমুস্ভত 

ভবল্গীতার বসাত সেই স্ু!নে ॥ 
পয়ার। 

প্রল্দ।থ করিয়া ত্যাগ উত্ভিগা জাবণ। 

[নব্রখিল্" ভূদেশবর মহ। অদশন ॥ 

শীদ্র ঈস্ঘ শৌচ কত” ছে ভিজস্থানে | 
1চ(শুভ প?তখলানিদ্ধ ₹71:৮” পঞ্ধাননে ॥ 

ভুলিতে কিক] চেষ্টা নিক্ষল হইল । 

তপ শর নক্স শিরে হবন করিল 
নিবি স্কঠোলি পুত তুষ্ট ভ্রিলেবচেন ।* 

ডাঁকি+ ককঙেন তাবে শুন বাবণ ॥ 
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হেথা হ'তে নিতে মোরে কদ'চ নারিবে। 

পূর্বের গ্রতিজ্ঞ। মম নিশ্চয় জানিবে ॥ 

এস্থানে থাকিয়া শ্র/রাবণেশ্বর নামে। 

প্রকাশি” রাখিব তব কীন্তি ধরাধাষে ॥ 

শুনি ক্ষান্ত হ”য়ে রাজা আনি, তীর্থবারি । 

পুজিল৷ গিরিজা! সং দেব [ভ্রিপুরারি ॥ 
বিস্তারিত আছে বহু পুরাণেতে গাথা । 

ক্ষেপে কাহুক্ আমি জানিহ সর্ববথা । 

অথ স্ত্রী শ্রী বৈষ্যনাথ-ক্ষেত্রবর্ণন | 
ভিপদী ! 

জন্ম বৈদ্যনাথ হর ককুণারস-সাগবু ! 

গঙ্জাধর বুষভ বাহন ! 

জয় হিমাদ্রি-তন্য়। শশিবজায়। শভ্রীঅভন। 

মহামার। দে মাগো 1 শরণ ॥ 

দেহ শক্তি শক্তীশ্বরী য'হে শুভ পদ্যা করি" 

তীর্থকথা করিব প্রচার । 

বৈদানাথ তীর্থস্থান সর্বতীর্৫থের প্রধান 
| দরশনে জন্ম নাহি আর॥ 

যবে সতী দক্ষঘরে তাযজি নিজ কলেবরে 

ভোলানাথে শোকে কীাদাইল। । 

হর সেই তম্থু ধরি” ভ্রমিল! ভূবনোপরি 
_.. চক্রে হরি সকল কটিল।.॥ 
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যে অঙ্গ পড়িল যথা দেবীপীঠ হৈল তথা 

সতীহৃদ্দি খসিল এস্থানে । 

হৃদিপীঠ তেই নাম পরে চমকিলা বাম 

সতীতনু লপ্ুভারজ্ঞানে ॥ 

অবশিষ্ট তন্ক যাহ এই স্থানে শিব তাহা 

নিজ করে করিলা দহন । 

তেই চিতাভূমি হয় পরে বাবণে আনক্ . 

জ্যোতিলিক্গ লঙ্কার কারণ ॥ 

মুক্াতুর দেব-অরি হরি ছলে লিঙ্গ হবি” 

গৌন্রী-পীঠে করিল! স্থাপন । 
দেববৈদ্য ছুই জন * | অশ্বিনীকুমার হন 

সর্ব অশ্রে করিল পুজন ॥ 

শিব-প্রসাদে হু'জন যজ্ঞতভাগ প্রাপ্ত হন 

তেই প্রভু বৈদ্যনাথ হুর। 

পুর্রেতে ভ্রিকুটাচল পবিত্র স্থান বিমল 
হর-গৌরী-বিহার ভূধর ॥ 

নানাপুষ্প-লতা-তরু বিবিধ বিহঙ্গ চারু 

কুরঙ্ষ শার্দ.ল জন্ত কত। 

অতি বিশ্কৃত আকার কতেক অগম্য তান 

সিদ্ধগণ ছদ্মবাসে রত ॥ 

সে পব্বতে একধার স্বচ্ছ নীরব অনিবার 

পড়ে সদা শিবলিক-শিরে। 

সেলিঙ্গ প্রাচীন অতি কি দিবস কিবা! বাতি 
সুপুর্জিত ধরাধর-নীরে ॥ 

১৯ 



৯২ ঝুমর-রসমঞ্জরী 
অমিকোণে তপোবন পর্বত নেঞ্জর্ঞজজন 

ভপোষোগ্য শান্তিনিকেতন | 
দক্ষিণেতে চোঁল গিবি যারে দিবাবিছাবরী 

কবে নগা পদ প্রক্ষালন ॥ 

শুলকুণ্ড উত্তন্েতে যাহার বারিপানেতে 
| শুলরোগ হয় বিমোচন । 

পঞন্চিমেতে স্লিভ হরিদ্বাকুণ্ড শোভিত 

1ববাজিত নন্দন কানন ? 

শ্রীশিবগঙ্গ৷ উত্তরে বমি পদ্মবরে 

লাহে তস্ম আর্থনাস-দান । 
এসকল তণর্থ6য় দকঃশ, বোগ্য হস্ত 

তর্থযংভ্রা পুশ করিল ॥ 
এ সকল তীর্থ থ- পুর্দেতে আছে গীথা 

না করিনু বিস্তাদ কর্ঘল 
বিশ্বকম্মাবি চি ত শিবমনির শোভিত 

পস্মক'ল-আকার গঠন ॥ 

ঝুমর নং ৬। 
'শব ক্গ্রে শুনক্করা লয় ভুর্গা শীত্রিপুর! 

বামেহত কুমান শক্তিধর গা । 

তবে নি প্রুদ ল্হোদর গে! ॥ 

1 রং ॥ ছ্বিতীক্স কৈলাশ এ হগক ॥ 

ঙ্ধায় দর্শস কি? হের আসন্গাানুন্দরী 

অআ:নন্দ হাতও ঘণ্টাবর গো । 

ফের কান ভৈরব হুন্দহ :গ1 0 4২) 
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যক্ষপতি, হনুমানে, দরশ্দন এক স্থানে, 

মনসা মুরতি মনোহর গো । 

বার মন্ত্রে নর বিষধর গো ॥ বং ॥ 

তবে দেবী বীণাপ'নী কবিকুনের জননী 
তবে প্রহু দেব দ্বাঁকর গে! । 

দাঁবিদ্র-সক্ষট-রোগভঙ্ গো ॥ রং 

তবে শ্টীবগলেশানী ভক্ত-বি্পিক্ষনাশিনী 

কের তবে রাষ বাবুর গো । 

সঙ্গে গীভ' লল্মণ স্রন্দর গো ॥ রহ ॥ 

নন্দাকিনা পুজা কর কাশন্দ ভরবে হেন 

ভবে ক্ামেশবরী কাদেশ্বর চগা। 

একখসনে শঙ্কা শঙ্কর গে! ॥ রং ॥ 

পুজি! নন্মাদেশ্বর কালী দশন কব 
দশনে হুগগাতহান নর গে: । 

যার পঞ্গতক্ে মছেশ্বর গো ॥ হুং॥ 

বন্দি আনপুংণশ্বরা পঞ্ঠতার্থ ্পশ কক্সি 

বারিসিক্ত কর কলেবর গে । 

চন্দ্রকুপ পাপরোগহর গো! ॥ রং ॥ 

হের লন্দ্রী বন্ুমতা সহিত বৈকুণ্$পতি 

দ্বারদেশে হন্থু কপিবর গো । 

রক্ষ-বংশ-বন-বৈশ্বানর গে। ॥ বং ॥ 

নীলকগ মহেশ্বর দর্শনে এুণদ কর 

শহকর-ছুয়ারে নন্দীবর গে । 

ভবগ্রীতা মহেশকিক্কর গো ॥ রং 7 



৯৪ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

কবির বংশাবলী বর্ন 
ললিত ও ভগ্রভ্রিপদা। 

বিদ্বপঞ্চক সুগ্রাম বিশ্বপঞ্চক স্গ্রাম 

মিথিলা-নিবাসী বিপ্র চক্্রমণ নাম ॥ 

আসি” শঙ্করপুজনে আসি *স্করপুজনে 

লভিলা মহেশ-আজ্ঞা নিশীথস্বপনে ॥ 

শিব আভজ্ঞ! শিরে ধার” শিখ ন্াজ্ড! শিরে ধছি, 

বৈদানাথে বান কৈল? সহ £নজলারী ॥ 

হ”য়ে পুজক্ প্রধান ₹5 পুজকপ্রধান 

শহ্কপ-সেবষ ওঝা! চলা মতিমান্ ॥ 
তার প্রথম কুনাপ তার প্রথম কুমার 

অভ্রপা।ণ ওঝা নান সবর শুণাবার ॥ 

বাব দার কীিরেখ! বা দাঁঘ ক্াভিন্েখ 

শঙ্কর সম্মুখে গৌরানত বস দেখ, ॥ 
তার প্রথম নন্দন ভু প্রথম নন্দন 

স্বকুল-কৈপতচন্দ্র জয়পাপাছণ ॥ 

যেনি আদ্যাশক্তাশ্বরা বান আদাশভশাশ্বরা 

স্বপিল! উপশালযে আগমানুসালি ॥ 

তার জ্যেষ্ঠ বংশধর তার জ্যেষ্ঠ বংশধর 

ভ্রীবহনন্দন নাম রূপে পঞ্চশর ॥ 
তান করিল! স্থাপন তিনি করিল স্থাপন 

আম তার সুর্তিসহ রাধিকারঞ্জন ॥ 

বার প্রথন কুমার বানর প্রথম কুমার 

দেবকীনন্দন ওবা সর্ব গুণাধার ॥ * * 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

ভার প্রথম তনম্স তারপ্রথমতনয় 

গুণসিন্থ রামদভ ওঝা মহাশয় ॥ | 

ষনি স্থাপিল! বতনে যিনি স্থাপিলা ধতনে 

মঠসহু অন্নপুর্ণী-সুব্য-নারায়ণে ॥ 
আর স্থাপিলেন যিনি আর স্থাপিলেন ধিনি 

সারদ্দা-ল্'-রাম-জনকনন্দিনী ॥ 

তার জ্যেউন্ুত নাম উতর জোষন্ত নাম 

শ্রীলানন্দদভ্ত ওঝা সব্বগুণধাম ॥ 

তিনি করান গঠন তিনি করান গঠন 

আনন্দটভরব-মঠ নসন্রঞীল ॥ 

নিন্মাহল মহাশর নিন্ম।ইলঃ মহাশয় 

কুন্মিভিডে আনন্বগাগর জলাশয় ॥ 

তার্ড জ্যেত্ বৎশমণি তার ক্ষোষ্ঠ বংশমাণি 

শপরমানন্দ নাম মল্লানদ্যাখনি ॥ 

ভাঞ প্রথম বালক তায «এম বালক 

সর্বান্ন্দ ওঝানাম অসাখপালক ॥ 

বার অচল স্থকাতি বাঝ অচল স্ুকখপ্ডি 
পিতভামহকত মঠে ভৈরবে মুর্তি ॥ 

তার প্রথম লন্দন্ন তাক্স প্রথম নন্দন 
শ্ীঈশ্বরানন্দ ওক! শুণ অগণন ॥ 

এখন্ধব্বাদি মল গুণ গান্ধর্বাদি মললগুণ 
বিলাদিতা উদ্দারতা গুণে জু নপুণ ॥ 

তার প্রথম অঙ্গজ তার প্রথম অঙ্গজ 

পুর্ণানন্দ নাম ভান স্বকুল-পন্কজ ॥ 

তান প্রথম বালক তার প্রথম বালক 

শ্শৈলগানন্দ ওঝ) ১শলজা-পুজক ॥ 

৯৫ 
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গু 

ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

তিনি শৈলজ-মুরতি তিনি শৈলজা-মুরতি 

পিল শৈপজানঠে গকাশ কীরতি ॥ 

'ার গ্রবিদ্তার সন্ত আর শ্রীবিষ্ভার যন্ত্র 

স্থাপিল!-রচিল। প্রস্থ বিচারিক তন্ত্র ॥ 

বব করি সমাদর যারে করি সমাদর 

“ক্রে€্ড” সম্বোধনে ঝড়লাট ধনেেন কর ॥ 

যার বাসিধাজ: প্রায় ধার বারিধাজা শ্াায 

প্রবল বেদ/শ-7আত মুখে বাকরায় ॥ 

যিনি ক্থাগম-সাধনন যিনি দাগন-সাধনে 

সৎস'-তেক়াপা মনত নিভয্াপপুজন্ছে ॥ 

জার জ্যপ্ত স্ুসম্তান তান জোন সুসম্তান্ 

শীতিপুরানন্দ তেজে ভাস্কর সমান ॥ 

ধরে বিপক্ষ জেনিলে বাবে বপক্ষ হেঙিলে 

ভয়ে শুন লুকাতত রম্লী-অঞ্চলে ॥ 

অব্রিজানিয়' হবার অরি জানিয়। হুর্বার 

হ্যায় ত্যভি+ কনে ভারু গুপ্রু অভিচার ॥ 

ছিল? বহু শুণে গুলী ছিল বহুগুণে গুনী 

£্স্ত ভাদ্দ অকালে ত্যজিলা এ অবনা ॥ 

মোর অভাগা রজনী ০মোর ভাগ্য রজনী 

মধ্যাহ্েতে অস্তাচলগত দিনমণি ॥ 

কি কেমনে বর্ণিবে কাঁব কেমনে বর্ণিবে 

নিজ পরিচয় দিতে সবমে গলিবে ৪ 

তার প্রথম সন্তান তার প্রথম সম্তান 

ভবগ্রীতানন্দ নাম অতি অল্পজ্ঞান ॥ রী 
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' তজানোপদেশদাতাগ্রু-পিতামহবন্দনা ৷ 

* ঝুমর নং ৭। 

জীবিতাবস্থায় জীবন্ত্ত জিনি, পরম! প্রকৃতি শ্রীবিদ্যাক্পিণী, 

বার হদে প্রকাশিত! । 

কৃষ্তানন্দ ধার গুরু-অবতার, 

বন্দ সে পিভৃ-দেবতা সদ! & 

॥ রং ॥ শ্রীশেণজানন্দ-চরণারবিন্ব-ধ্যানে লভি পবিত্রতা ॥ 

মহামান্যবর পুক্ুষ কেশরী, ভূক্তি মুক্তি বার নিত্য সহচরী, 
'ভ্যলিতা বার গীতা । 

উদার প্রকৃতি রূপে শিবাক্কৃতি, 

বন্দি জনকের পিতা সদা ॥ রং 

যে পদ পুজিলা কত মখারাক্ষে, জাহ্বাগ্রে বাহার বেদান্ত বিরাজে, 

শ্রীমহাকাল-সংহিত! ৷ 

মন্ত্রশান্ত্রে বার পুর্ণ অধিকার 

মহাকালী ধারে প্রীতা সদ ॥ রং ॥ 

ধাহার শ্রীএখ-পক্ষজনির্গত, জ্ঞানমধুপানে ভবক্ষুধ! হত, 
অন্তরে বিদ্যা উদ্দিত1। 

ভবগ্রীত। ভণে তাহার চরণে * 

সাপন্থ এই কবিত। সদ! ॥ রং ॥ 



১৮ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

ত্রিপুরাস্তব ৷ 
পদ্য । 

তক্ষণারুণ সম তন্ুরুচি বুক্তিম অরুণ-জলজদম রাগে । 

প্রহর-স্রকর পুর্ণসথধাকর বদন-সরোক্ষহভাগে ॥ 

বুক্তকমলদল ভ্রিনয়ন চঞ্চল বাল-শশাক্ক সুভালে। 

বিগলিত কুস্তল কুণ্ডল ঝলমল ন্থলণিত পুর্ণকপোলে ॥ 
বিশ্বাধরবর নধুর-হাস্তধর অধীর মহেশ্বর হেসে । 
ললিত বেদ কর পাশ চাপশর শৃণু বিধৃত ক্রমফেরে ॥ 

তারকনিন্দিত নাসালন্কৃত দোলিত গজমতি ধীরে । 

ভাস্বর মশিময় হেমবিনির্মিত শোভিত স্ুমুকুট শিল্ে ॥ 
পীনপয্সোধরে গীত স্ুকাচলী রঞ্জিত অতি মতিমালে। 

অরুণ নুদুকুল মাঁণময় ঝলমল বুগণশনিতন্ববিশালে ॥ 

পর্বত-কন্দর সুজ্ঘন সুন্দর পীন আোণী অতি সাজে। 

তছ্পরি সপ্তকা রত্ব-ন্থর্ণমন্সী রুনু বুনু রুণু কুণু বাজে ॥ 

শুঙ্ষ্বুকটাবর হেটির করিহর-বাহন শ্চরপপ্রাস্তে । 
জিনি সুরকরিকর উক্বুগ সুন্দর শ্পিতমুখা স্্রহরকাস্তে 
হর-হৃদয়োপর অকুণেন্দীবর তদুপরি ব্রন্ধ প্রকাশে । 
রক্তোৎপলদল জিনি পদ্দকোমল নুপুর শ্রেণী বথ। হাসে। 

ভক্তহৃদর-তমনাশন তমদম দশ বিধু চরণে বিরাজে । 

বিধি-মাধব-হুরছুল্লভ পদবর ভবন্ত হৃদয়ে বিরাজে ॥- 

অতিমুঢ় মানব শ্রপদ-বৈভব বষ্্ুসন্ছমপারে । 
তৃণবন্ধনতরী অবলম্বন কার” যথা ইচ্ছা তুঁনিবারে ॥ 

দীনদয়ামদ্রী করুপাং কুক মস্ি বিতর ক্কপ1 এই দীনে। 
ক্কপা-কাদশ্বিনী ত্বং হি ত্রিনয়নি না কমিবে দীনে দানে ॥ 



ঝুমর-রসমগ্ররী । ১৯১ 

চৌত্রিশাক্ষরে কালীর সব । 
ঝুমর নং ৮। 

“ল্ষি” য়ে কালী কাত্যায়নী “খ” য়ে থঞ্জননয়নী 

“গশ যেতে গঞ্ধব্বপুজ্যা গণেশজননী ৪ 
॥ রং ॥ নমোনমস্তে তারিপি ! 

প্রতি বর্ণে তব নাম বর্ণ বিলাসিনি ॥ 

ঘয়ে ঘর্নঘোররূপা, উ মনে উমা-স্বরূপিনী 
চ কনে চণ্ডী ছকারেতে ছলন।-নাশিনী ॥ রং ॥ 

জ য়েতে জয়স্তী জবাকুন্থম-বরণী ॥ 

ঝ যেতে ঝটিতি ভক্ত-বিপদলাশিনী ॥ 

ঞ স্বেতে অঞ্জনব্ণা অঞ্জন-ধারিণী । 

ট কারে টানিব! জিহবা দৈত্যনিপাতিনী ॥ রং ॥ 

ঠ জেতে ঠাকুনপ্রিক্সা হরঠাকুরাণী । 

ড স্বেতে ডমরুমধ্যা ডমক্ু-নাপ্দনী ॥ রং ॥ 

ঢয্সেঢালকরা, এ য়েখপ-বিমোচিনী । 

ত স্বেতে ত্রিপুরা তার! ভ্রিতাপহারিলী ॥ রং ॥| 

থ কারে থামিল। পৃর্থী বারাহিক্ধপিলী | 

দূ য়ে ভুর্গা দীর্ঘকেশী দ্রস্তদমনী ॥ রং ॥ 
ধরে ধূন্াবতী ধন্থা ধন্ছকধারিণী । 

মক্বেনটেশ্বরী নিত্য নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ রং ॥ 

প য়ে পল্মপত্রনেজ্জ পার্বতী পদ্িনী | 

ফ য়েন্ছেত ফান্তনী পুদ্যা শ্রীফলবাসিনী ॥ রং ॥ 

ব ক্নেতে ব্রহ্ছানী ব্রাক্মী আত্রহ্ষজননী। 

ভ য়েতে ভারতী ভদ্র) শ্রিভবভাবিনী ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

ম কারেতে মহামায়া নহেশমোহিনী | 
যকারে যমন! যমভগ্রনিবারিণী ॥ রং ॥ 

রয়ে রতিপ্রিরা রাম বাজীবনক্নদী ॥ 

ল ফ্লেতে লাঁবণ্যবতী লপিতা-নামিনী ॥ রং ॥ 

বয়ে বলিপ্রিয়৷ বামা বুষভবাহিনী । 

শ য়েতে শাস্তবী শস্তু মোভিনী শর্বধাণী ॥ বং ॥ 
ষ রয়ে ষড়াননমাতা বটচক্রবাসিনা । 

স য়েতে সাবিত্রী সাধধবী সতী সীমক্তিনী ॥ রং ॥ 

হ কণরেতে হরপ্রিয়। হধ্যক্ষবংহিন্ী। 

ক্ষ যে ক্ষেমক্করী ভবের ভবনিস্তারিনী ॥ রং ॥ 

দে বীপীঠৎ লা 

ঝুমর নং ৯। 
হীন্ুলায় শ্রী কৌটবা মিথিলায় মহাদেবী 

শর্করায় মহিষমর্দিনী | 

নগন্ধায় লুনন্দানাম শ্রীভবানী চট্টগ্রাম 

, মান-সরোবরে দাক্ষারণী ॥ 
॥ রং ॥ আনন্দে রে নন! প্রেমভরে ডাঁক সে জননী ॥ 

আলামুখে শ্ীঅন্বিক। কালীঘাটেতে কালিকা 
| অনজপুরেতে নারাহ্গনী। 

মণিবেদেত্ে লাবত্রী মণশিবন্ধে না গারতী 

জালন্ধরে ত্রিপুরমালিনী & রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

অয়হুর্গ৷ বৈদ্যনাথে বারাহী পঞ্চ সিন্ধুতে 
রামগিরি-বানেতে শিবানী । 

কালমাধবেতে কালী নেপালেতে শ্রীকপালী 

নম্দান্স শোঁণাক্ষিরপিণী ॥ রং ॥ 

কাশ্মীরেতে মহামায়। উত্কলেতে শ্রাবিজন্থা 

জীমঙ্গলচপ্গিকা উজানী । 

উৈত্রবাচলে অবস্তী জযস্তার শ্ীজয়স্তী 

গোদাবরীতে বিশ্বজননী ॥ বুং ॥ 

প্রয়াগে দশ নহাবিদযা ক্ষীরগ্রামে শুীযোগাস্ত। 

কিরাটিত্তে শ্রীভুবনেশানী 7 রং ॥ 
জনস্থানেতে ভ্রামরী শ্পর্বতে শ্্ুন্দরী 

করতোরাক় অপর্ণা-রূপিণী ॥ ২২ ॥ 

বাহুল! দেশে বাহুল! কুকুক্ষেত্রে শ্ীবিমলা 

'বিভাসেতে ছীমান্বরূপিনী ॥ বুং ॥ 

শ্ীগণ্ডকী গগুকীতে চন্দ্রভাগা প্রভাসেভে 

কামনধপে কামাধ্যা নামিনী ॥ রং ॥ 

তীরোতাক় অধরী নাম শিবা রন্তা বলি ধাম 

শ্ীহট্ে মহালস্্ীরূপিণী । 

, বেদগর্ভা কাঞ্চীদেশে সবার তৈরব পাশে 

ভবগ্রীতার শমনবারিণী ৪ বং ।, 



২ ঝুমর-রসমঞগ্রী | 

অথ ককারাদি অষ্টোত্তরশতনামাখ্য 
শ্রীকালী-স্তব। . 

ঝুমর নং ১০। 

নমামি কালিকে ! কপাঁলমাঁলিকে ! 

ৰ কমল'কানন-বাসিলী ॥ 

নমঃ কপদ্দিনী করাপবদনী - 

. কাযারি-মানসমোহিনী ॥ 

॥ রং & কালক-হৃদিবিহারিনী ! 
কন্দপ-মন্দিরবাসিনী ॥ 

নমঃ কপালিনী কৈবল্য-দায়িনী 
কর্ব,রকুলবিনাশিনী । 

কল্তরীবরণী কালনিবারিণা 

নমঃ কুলামুতপার়িনী & রুং ॥ 

কাঁমকে লিরতা কোৌলেশপুজিত1 
ননঃ কুলালকবাসিনী। 

কোনলকুস্তুলা নমঃ কামকল। 

কক্গকাধধী কটিধারিলী 1 রং ॥ 

* কাঞ্চনভূষিত! কাশ্শীররঞ্জিত। 

কুলাঙগনাকুল-যোগিনী। 

কুলাচারগ্রীত' কপন্দীবণিতা 
করিপতিজিতগামিনী ॥ 

নমঃ কুস্তস্তনী কমলবদনী 
কুটিলনয়নী কামিনী । 

ক? 



দ্র 

ঝুমর-রসমঞ্জরী | ২৩ 

নমঃ কাদেশ্বরী কাল-বিভাবরী 
কাল-ফশাধরধারিলী ॥ 

কাদস্বরীগ্রীতা কামেশ-অচ্চিতা 

কুটিল-কটাক্ষশালিনী । 

কামদ। কামেশী কোৌলেন্দ্র-রূপসী 

কাষাখ্য! মগুলবাসিনী ॥ 

কোটি-বিশ্বধরা কোটি-বিশ্বহর1 « 

কোটি-কল্পক্ষয-কাব্রিনী । 

কুঞ্চিতচিকুর। কর্ম্মপাশহরা! 

নমামি কঙ্কালমালিনী ॥ 
কৈলাসবাসিনী কো মলহাসিনী 

কুমারগণ-প্রসবিনী | 
কৃপ-কাদন্থিনী ককুপা বধিনী 

কাডর-ভনয়তান্বিণী ॥ 

কমলজার্চিতা কুষ্কুমচ্চিতা 

কুলাশনাদ-নিনাদিনী । 

কমলনয়ন] কোমলভাষিনী 

কর্তী কপালধাসিনা ॥ 

কপাপিরমলী কুন্দাভদশনী , 

কদম্বকোরক-সুম্তনী । 

কাণীপুরেশ্বরী কালেশ-সুন্দরী 

কনক-কঙ্কষণধারিণী ॥ 

কুলকুগ্ুলিনী কুশলদাগিনী 

নমঃ ক্কপায়তবর্ষিণী । 



২৪ ঝুষমর-রসমঞ্জরী । 

কামনাকপিণী কামাদিদারিনী 
ক লক্কভক্মবিনাশিনী ॥ 

কর্পুর-ভোজিত৷ কুমারপুছি ত! 

কধলিন্দী-বরণধারিলী। 

কলাধরধর। কুভাগাদিহরা 

কুলকুন্ডালরবামিনী ॥ 

কুষভিহাবিনা কুগতিনাশিনা 

কাঞ্তন মুকুটধাপ্রিণী ॥ 

কাল কুঠারিকা? কুলকুমাতি ক! 
কুমার্দতিমিরদামিনী ৪ 

কাস্গবাকা্যগত কাঞ্চিবান্তরত! 

কাশীর শ্মশানবাসিনী | 

নমঃ কল্পলসত। কাম-রণরতা 
কারাবাস-ভক্গহারিণী ॥ 

কারণপাগিনী কুলবিনোদিনী 

কাশীমানফত দায়িনী । 
কেশব-পুজতা। কমল্/-০্বিত। 

কন্দরস্থদন-ভ'মিনী ॥ 

* কল্পন রহিত! কাননাবর্জিত। 

কলির কলুষনাশিনী । 
কল্যাণদাসিনী কুদিনহারিণী 

কুস্ুমভূষণধারিণী ॥ 

কুষোগনাশিনী . কুকম্মবাধিনী 

কুটিলবাসনাবাবিনী । 
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কলানিধিমুখী কুধশ্-বিমুখী 
কল্পতরুমুল-বালিমী ॥ 

নমঃ কালজিত। কহে ভবপ্ীতা 

শুন মা শিব-সীধক্তিনী । 

সকরুণ হনে জো তি-ব্াজনে 

তওগে! কল্যাণদাযিনী 1 রং ॥ 

বন্দনা । 
ঝ্মমর শি ১৯১। 

আগেতে বন্দনা কৰি গণেশ-শঙ্কর-এগীরী 

বন্দি হত্রিমহ দিনমণি | 

বন্দি কবিকুলের জননী ॥ 
॥ বং ॥ আন বীণাধান্রিণী ! 

আক্ঞ! দে মা! না চাই গো নাচনা & 

দেবি শ্রীচরণবর ব্যাসদেব কবীশ্বর 

দন্থ্য-রত্বাকর কাবাখনি। 

কখলিদাস-কবিকুজমলি ॥ তং ॥& 

খাসিয়া রসনানূলে স্থিতি কর এইকালে 

করে শক্তি দেহ বীণাপানী। * ৯ 
বাজাইব মাদল-বাজনী ॥ ঝং ॥ 

দয়া না করিলে তুমি কি করিতে পারি আমি 

মূঢ় নর অতি অলজ্ঞানী 

ভবঙ্গীত! ভাকে তাই জননী ॥ রং! 

€৪) 
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গ্রীশ্রীগণেশ বর্ণন। 
ঝুমর নং ১২। 

খ্যামটা । 

বন্দি প্রভু গণপতি বিপ্েশ শুভমুরতি হে 
পশডপতিস্ত অহভার । 

গ্সিদ্ধিপ্রদ বৃদ্ধিদাতা কাত্যাক্সিনী তব মাতা 
মহিষমর্দিনী নাম বার ভে ভে ॥ 

॥ রং ॥ তব ভন্রস' সাক ॥ 

প্রবালনিন্দিত তনু জিনি প্রভাতের ভানু হে 

গজেজ্বদন চমত্ক্বর । 

কর্ণেতে তাড়ন কর মধুলুন্ধ ঘধুকর 

একদক্তু গুণের আধ।র হে তে॥ বং 

চন্দ্রচুড় ভ্রিনয়ন, চাঁতি করে সুশোভন ভে, 

পাশানুশে দস্ত কুম্ভ আর । 

অঙ্গে বুত্বু অলঙ্কার, বক্বন্ত্র চমত্কার, 

আঙ্গানুলম্িত রতুভার হে হে ॥ রং ॥ 

যে করে তব পুজন, ধরার ধন্ত সেইজন হে 

নাহি বিভ্র তর্গতি ভাহার । 

সৌভাগ্য অম্পদ পায়, আন্তে ন্বর্সপুরে যার, 
তাজি” রবিক্ত-আধিকার হে ছে ॥ রং ॥ 

দ্বিজ ভব্গ্রীত ভপে রাখ ভীজ্যে(তীরাজনে হে 

স্থখেতে শরণে আপনার । 

বিভ্বরাশি পুর কর ,. দেহ মনোনীত বরং 

কর রাভ-বিপক্ষ সংহার হে হে॥রং॥ 
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 প্রভাদ্রেমাসের ঝুমর নং ১৩। 
বন্দি শঙ্করনন্দন সিন্দুরসষ বরণ 

গজানন প্রভু মৃষিকবাহন। 

॥ রং ॥ বিস্বিনাশন ॥ 

শূর্পকর্ণ লক্বোদর চক্দ্রচুড় গণেশ্বর 
বন্দি ভু গৌরীর হৃদয়নন্দন ৪ বং ॥ 

করে ধরেন পাশান্কুশ দস্ত বাঁকুণী কলস 

ভালদেশে কিব! সিন্দুর শোভন ॥ রং 
মাতা তব ব্রহ্মনর়ী পিত! ভ্রিপুরবিজয়ী 

ভবগ্সীতা লিল চরণে শরণ ॥ বং ॥ 

শ্রীশ্বীশিববর্ণন ৷ 

কঝুমর নং ১৪। 

জিনি কোটিশশ্ধর অঙশেভা মনোহর 

কটিভটে বাধান্বর। 

ববম্ রব বদনে ॥ 

॥ রঃ ॥ কে যোগী বুষবাহনে ॥ 

শিরে সাজে জটাজুট, ভুঙ্ঙগ-বাজমুকুট , 
কণ্ঠে নীল-কাঁ কুট 

আিশিগু শরবণে ॥ বং ॥ 

অদ্ধেন্কু ভালে শোভন চুলু ঢুলু িনক্সন 
ভউদ্ধানেত্রে হুতাশন । 

যে দছহিল মদনে ॥ বং 

শ্হ্সি 
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বামাঙ্গে গিরীক্জস্তা তাকুপ্য-লাবণাযুতা 
প্রেষানন্দে ভবগ্্রীতা 
সাগে স্থান চরণে ॥ নং 

এ ঝুমর নং ১৫ 
কি বর্ণিব পশুপাতি অশকাা যাহে ভারতী 

বিমুখ নিজে চতুরানন | 
আমি অতি মুঢ়মতি নাজানি ভকতি স্কতি 

নিজগ্তণে করহ তারণ ॥ 

॥ রং জর জয় ভিলোচন 

ভোলানাথ বিশ্বনাথ গত-জীবন ॥ 

শঙ্খেন্দু-ধবলবর্ণ জট।-আভ! জিনি স্বর্ণ 

কর্ণমুলে ধুতুর! শোশুন । 

বামভাগে শৈলন্থতা বত্তণঙ্গী স্থরূপযুতা 

স্বচছনীরে দলিনী যেমন ॥ রং ॥ 

বাল-ইন্ু শোভে ভালে মধ্যবপু ব্যান্্রছালে 
ভাড়মালে ক স্রশোভন । 

পরশু অভয় বর ফুগ আদি করে ধর 

ম.বর বিপদভঞ্জন ॥ রং ॥ 

কৈলাশ-শিখরাসীন চাঁরদিকে প্রেতগণ 

কনে ঘন ডমক্ু-বাদন । 

এইরূপে দয়া করে? রাখ জল্প্রীপুরেশ্ববে 

ভব্প্লীতা লইল শরণ । 

এ ঝুমর নং ১৬ 
শ্ুক্্েন্দু-কুন্দ-ধবল বরণ, ভালে ৰালবিধু করিছে দীপন 

| করে থউ্টাল-ত্রিশূলধারা । 
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বিদ্ভৃতিভূষণ জটামুশোভন 
বামাঙ্গে ভূধরনৃপ-কুমারী ॥ 

*॥ বুং ॥ জয় জগ্প হে হর জন্ম প্রভূ ভিপুরারি ॥ 
ভান্ু-কশান্গ-সি স্ধকুতনর এতিন নম্ন কিবা শোভামর 

জটাতে গঙ্গার উঠে লহরী। 

ব্যাস্রচম্ম বাস কাকোদর পাশ 

ল্লাটে হতাশ স্মরাস্তকাণী ॥ বং ॥ 

ধৃতুরা-কুস্ুমদাঘ সাজে উরে উরগ-উপবীত শোভা করে 
প্রভু আরুঢ়ু বুষভোপরি । 

প্রমথের নাথ প্রমথের সাথ 
প্রমথ-বনবিহথারী 7 রং ॥ 

ভক্তজনে হন বাগ্াকলতরু সুরান্র্-খাষি নরের গুরু 
অগুরু কম্তরা-কুস্কুমধারী । 

নাম আশুতোষ অল্পেতে সস্তোন্ 

৪ ভব্প্রীত। গাকস কর জুড়ি ॥ বং ॥ 

এ ত্রিপনীী। 

শিবপাদপদ্ম বর তক্তমন-সুখকর 
অস্তকণলে শমনবারণ ' 

নখর-বিধুমগুল হেরিয়া প্রেমবিহ্বল 
লুকধল চকোর মোর নশ ॥ 

এ ঝুমর নং ১৭। 
কপুরকাস্তি ধবল অঙ্গ কোটিশশধর-দরপতঙ্গ 

কুরঙ্জ পরশু বরাভয় কর ধারণ । 

জিনেত্রে সূর্য্য সোম হুতাশ যাহি করল মদননাশ 
শমনত্রাসহরণ তব চরণ। 

॥ রং॥ জন্ম হছে জগবান্দত ! তব পদে মমশরণ। 
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সৌর-কর প্রভ ভীম জটাজাল তাছে ৰীচি গা মুকুটব্যাল 
ডমক্ষতাল ডিমি ডিমি করবাদন । । 

তাছিকে শবদেহরসিত ভই নাচত প্রমথ তাথই থই 
ধুধু থধেই শিঙাগ্রালয়নাদ-নাদন ॥ রং ॥ 

বাশাঙ্গে শোভিত! শৈলরাজন্ু তা, ভূবনমোহিনী বূপগুণযুতা 
হস্ততা ত্রিভৃবনে সার তার চরণ । 

মনসিজ-ভল্মভূষিত দেহ, বিশ্বভুবনে তনয় ন্সেহ 

প্রসন্নবদন আশ্ততোষ নাম ধারণ ॥ 

জয় নীলকছ ত্রেলোকোোর গুরু, জয় ভক্তজন-বাঞ্চাকলপতরু 

করুণা-বকুণালন প্রভু পাবন । 

জর পরব্রহ্গ শিব সুরেশ হর প্রভু ভব্প্রীতার ক্লেশ 

আযুশ্ষেকালে দাস্ততি শিব দর্শন ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ১৮। 

- দেবের বরে ত্রিপুর জর কৈল তিন পুর 
অমর নিল হরশরণ । 

মরে কাতর হেরি সক্রোধে কন কামারি 

আজি অৰি হইবে নিধন ॥ 

ৃঁ ॥ রং॥ শিঙ্গা বাজে অনুক্ষণ। 

আনরে প্রলয়ী শুল ডাকেন পঞ্চানন ॥ 

_. ক্রোধে উর্ধে উঠে জটা যেমন কেশরিসটা 
এ অগ্নিছট! ললাটে দীপন | 

শিরে গঙ্গ! কলকল ভারে পৃথ্থী টলমল 
ঢল ঢল ঘোরে ত্রিনয়ন ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ৩১ 

, ক্ষৌনী হইলা স্তন্দন সারখী মরালাসন 

শশাঙ্ক-তপন চক্র হ'ন। 

গিত্রিধর শরাসন কলম্ব মধুক্দন 
বেদ হন রথের বাহন ॥ 

কটি-আঁটিয়া ভুজঙ্গে সাজি প্রভু রণরঙ্গে 
শতাঙ্গে করিল আরোহণ । 

ভবপ্রীতানন্দ কয় বার পলকে প্রলয় 
তার কেন এত আয়োজন ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ১৯। 
জয় জয় প্রভু জন্প মহেশ বৈদ্কনাথ শিব সুরেশ 

কুদ্রবেশ শেষমুকুট সাজে । 

সক্তররেশ পাপলেশ কর বিনাশ ব্যোমকেশ 
ভালদেশ মণ্ডিত দ্বিজরাজে ॥ 

| রং ॥ ডিমি ডিমি ডিনি ডমরু করবাজে ( করবাজে ) 

( অভয়চরণে দেহ শরণ প্রণনি প্রনথরাজে ) 

নাচত প্রভু ভূতসঙ্গ বিভূতি-ভূষিত ধবল-'অঙ্গ 

কত ভুজঙ্গ অঙগ-অঙ্গে রাজে। 

ক্রোধে দগধভেল অনঙ্গ ত্রিশূলে ত্রিপুর-অঙ্গ তঙ্গ 
করে কুরঙ্গ বরাভর টহ্ক সাজে ॥ রং 7 

ভ্রিনরনে রবি শশী হুতাশ ভাঙল" বালবিধুপ্রকাশ 
করে বিলাস স্রধূনী জটামাবে । ট 

অন্তরে ভেল কপাবিকাশ শমনপাশ-ত্রাসনাশ 
করিলা আপনি ছিজন্ুত-হিতকাজে ॥ রং ॥ 

সিদ্কুমথনে উপজে গরল ভরে ভ্রিভুঝন করে টলমল 
ক্গরদল অতিব্যাকুল ভয়-লাজে। 
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সদয় আপনি হয়ে মহাঁবল তরল-গরল কণ্ঠে অচল 

করিক। নীলকগবদপ ধিনাজে ॥ বং ॥ 

পরমাপ্রক্কতি করম ধারণ ত্রিগুণে ত্রিমুর্তি করে প্রকাশন 

স্থজন পালন-সংহরখ তিন কাছে । 

ভব্প্রীতা ভণে জীবন-মরণে মম গতি তৰ অভম্নচরণে, 

এঠ রূপ যেন হৃদয়ে সত রাজে। 

এঁ ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ২০। 
বন্দি শিব ভ্রিদশেশ ভ্রিলোচন আন্বকেশ 

ব্রিপোকেশ ভ্রিলোকে ত্রিতাপবারা ॥ 
॥ রং & হর ত্রিপুরারি ! ত্রিনেত্র তরি গুণ ছে ত্রিশুলধারী ॥ 

শর শম্ভু ভুরেশ সঙগানন্দ ব্যোমকেশ 

ভূঙ্তেশ ভৈরথ ভীম ভয়হারী ॥ রং 
' বুষকেতু পঞ্চানন পার্বতীর প্রাণধন 

পশ্িতপাবন শঙ্তু শুভকণরী ॥ রং ॥ 

,গঙ্গাধর গণধাত। তুমি হে গণেশাপিত। 

তুমি ভব্প্রীতার হৃদ্দিবহারী ॥ বং ॥ 

শ্রী শীদশভু জাছর্গা-বর্ণন । 
ঝুমর নং ২১৯: 

কে বানা কেশরি পরে দশ করে অস্ত্র ধরে” 

নাচিছে ঘোর-পমরে 

ন্বপে জনি চপল ॥ রং ॥ 

মহেশ-প্রেমপাগলা ॥ 
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প্রকুল্প-পক্ষজানন। ত্রিভজিনী ত্রিনয়না " 

সুস্তকেলী সুদর্শন 

জললাটে শশিকলা ॥ রং ॥ 

রত্ব-অলঙ্কার অঙ্গে ভাসে সমর-তঙ্ঙ্গে 

গণেশ কান্তিক সঙ্গে 

সরম্বতী কমলা ॥ রং ॥ 

মৃছুহাসি বিহ্বাধরে সাজে পীনপয়োধরে 

মুক্তাহার স্তরে শ্তরে 

সুধাপানে বিহ্বল ॥ রং ॥ 

দাঁনবে জিনিয়া বুণে রেখেছে বামচরুণে 

দ্বিজ ভবগ্রীতা তণে 

নিবার ভ বজ্বাল। ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ২২। 

অ।জি মর্তাবন ননন-কানন 

কৈলাশে আঙি কে চাষ রে? 

১কলাশের মণি শগত-জননী 

হেত না অই যে ধরার রে ॥ 

॥ রং॥ ডাক ডাক ভাই মনের স্থখে জর মা বলে সৰায় রে ॥ 

রমা! গণপতি স্বন্দ সরশ্বতী * 

দক্ষিণ-বানে শোভাক্ক রে। 

মধ্যে মুগপতি পৃষ্ঠে তগবতী 
'অন্থর পদে জোটায় বে ॥ রং ॥ 

পুর্ণচজ্ছাননী তাকণ্যশালিনী 

জট! মুকুট মাখার গ্ে। 
414১ 



৩৪ ঝুমর-রসমঞ্জরা | 

থগশশী ভালে অবতংসজালে 

আবুত তিভক্গ কায রে রং॥ 

ভ্রাতঃ সবে মিলি ভরহ অঞ্জলি 

চন্দন-বক্তজবার় রে। 

জয় তুর্গে বাঁচি দিব পুস্পাঞ্জলি 

রাঙলাজবা রাজাপায় রে ॥ রং! 

সন্গৎসর জঃখে মায়ের সম্মে 

কাদিব মিলে সবায় নে" 

এই তিনদিন কেবা! মাতৃহীন 

ভর্গীত! প্রেনে গায় বেন বং ॥ 

এ ঝুমর ভান্রদাসের নং ২৩ । 
 হেমাঙ্গিনী কে জুন্দরা দশকরে অস্ত্র ধরি 

বিনাশিছে দেব-অগ্রিকুল গো! ॥ 

॥ রুং ॥ উ॥চরণে সাজে জবাকুল ॥ 

পুর্পেন্দু-বদনা। সতা তাক্ুণ্য-লাবণাৰত' 

পণ্ডপতি ওনব্দপে আকুল গো॥ রং ॥ 

জটা-মুকুট মণ্ডিত বালেন্ছু ভালে ভূবিত 
স্ুশেংভিত অকরুণ-দ্ধকুল গো % বং ॥ 

* দক্ষিণ পদ্দ সিংভেতে বামে চাপি” দৈত্যনাথে 

হৃদয়েতে বিধেছে ভ্িশুল গো 1 রং ॥ 

বায়ের অভরপুদ ভবপ্ত্রীতাঁর তুসম্পদ 

বিপদ ভগ্রনে খনুকুল ॥ রং ॥ 
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ত্রীশ্বীকালীব গন । 

ঝুমর লহ 

২৩৫ 

০কাঁটি-রবি-শশি-কিরণ-হ রণ তরুণ-জলদ শ্ীঅঙ্গ-বরণ 

চরণ ভ্িলোকশরণ্য ভবান্ধিতরণী । 

পদে দশন্থ বিধুপ্র হাপ ভক্তঙ্দদক়-তমঁবনাশ 

রবিনুতপাশ-জাসহরণকারিলী ॥ 

॥ নং ॥ জয় মা জগদন্দিকে পো শদণ ভা!ওলা ॥ 

সখ হোরি অলি চকোর বাদ একে কনে পঞ্ছ আঅপবে চা 

সুধা-স্বাদরতা ভীম! নাভৈ-রবলাদিনা 1 

কষলবন্গুসিন্থতনর স্হ ভৃতবহ নয়ুননয় 

বরাঁজয় অসি নক- শর করদাহিনা ॥ আও 

মহাকাল-সহ রতি প্রপঙ্গ ভুত ভৈরব ডাকিনা সঙ্গ 

অপাক্ষবিলাসে স্ষ্টি-স্থিতি'লয়কারেণা । 

লোলজিহব। ঘনদোরাট্রহাল 'বন্ধসুখদ দণ্তজত্রাস 

ভালে প্রকাশ শশী আশ্াম্বরধারিণী 1 বং ॥ 

উরসে উরোগ নৃমুগ্ডমাল শ্ীপদে লুষ্িত চিকুরজাল 

প্রসননবদন। তার! কফেরুসাল-পা'লনী। 

পয়োধর জিতক রভকুজ্ত কি ছা উপমা বিন দাভিম্ব 
গুরু-নিতহ্য হেরি” অধীরা ধরণী ॥ রং ॥ 

তাকপ্য কারুণ্য লাবণ্যে পূর্ণ হেরি মন্মথারি-গৌরৰ চূর্ণ 

তুর্ণ ফলদ! কল্পলতা৷ ভয্নহ হারিলী। 

রতনভূবিত চিতানলম্থিতা দক্ষিণকালিক বন্দে ভবগ্রীত। 

দেহি কবি? জনশ্রতি-্রধাবধিণী " রং ॥ 
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এ ঝুমর ভাছ্ুরীয়া নং ২৫ 1 
মহাকাল-সরোবরে নীল-নলিনী বিহরে 

নাচিতেছেন হরের প্রেমেতে বিহ্বল । 

॥ রং ॥ নূপেবখালমল ॥ 

জলদবরণ আভ। জ্অঙ্গে শোণিত-শোত 

কালীন্দীর নীরে অরুণ কমল ॥ রং ॥ 

বাল-ইন্দু শোভে ভালে গলে মুণ্ডমালা দোলে 

কর্ণবূগে নাকের বের কুণ্ডল ॥ রং ॥ 

দক্ষিণে অভয় বর বাম করে অসি শির 

কটিতটে কাক্ধী কর-মূগুল ॥ রং ॥ 

জবা-আভ :তনয়ন চিকুর ই/নবন্ধল 

সুধাপানে টউঞ্জেন মানন্দে বিহবল ॥ রং ॥ 

ডাকিনা যোগিনা সঙ্গে শ্মশানে ভ্রমিছেন রঙে 

চারভিতে চিতা শিখার কল্পোল ॥ বং ॥ 

ভবগ্রাভানন্দ বলে ভ্রলোন? অস্তিমকালে 

দিতে বেন রাঙ্গ' চরণকমল ॥ রং ॥ 

ঝুমর নং ২৬। 
নিধুবন-ন্ভারসে বিতবরে হর-উরসে গে 

(আহা) প্রকাশে অমিধ্ হাসি শ্রধাংশুবদন 

॥ রং ॥ মারের কিদ্ধপ হেরিলাম গো 

যেবধূপে পাগল আমার মন ॥ 

বর-বপু কি ডিভঙ্গ শোণিতে চর্চিত অঙ্গ গে! 

(মরি) লুরঙ্গ নবীন নেঘে বিভুলি বেমন ॥ রং ॥ 

পীন্যেন্নত পয়োধর তছুপর মুণ্ডহার গে" 
(দেখ) বিকচারবিন্দ প্রায় সাজে ভ্রিনকন ॥ রং ॥ 
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পরিয়াছে বিবসনা মানব-ক র-রসন! 

(কিব') শবশিশ্ স ঈশ্ু কর্ণে স্থুশোভন ॥ রং ॥ 

দক্ষিণে অভয় বরে অপি শির বান করে গে! 

(আহ) চিকুর তেগ্াগী পাশ স্পর্শিছে চরণ 7 রং? 

চিতা গ্রিমাঝে আ মব্রি। বিরাজে হরনুন্দরী গে! 

(ভারে) ভবগ্পীভানন্দ হেরি "সানন্দে মগল ॥ রং ॥ 

শ্রীকালী-স্ততি ৷ 
ঝুমর নং ২৭। 

রাখিল। ইন্দ্র চাপি” মুগেন্দ্র জন্ত-তন্যুনাশিনা । 

নাশিলা শুস্ত সহ নিশুষ্ত কালিকা রূপধারিণী ॥ 

॥ রং ॥ জগত-জননী জয় ম! ছে ছর্থতি -ভর-হারিগী ॥ 

যোগিনী সঙ্গে নাচিল! রঙ্গে মহেশ উরে উলঙ্গিনা। 

করালবদনে বিলোলরসনে দনুজ-শেণিতপান্িনী । রং 

দক্ষিণ দ্বিকর বরাভয়ধর বাদে অনি-শিরধারিণা 

ঘোর হুঙ্কার সুক্ত কেশভার জরতি না রণরজিণী ॥ 

কমল-বন্ধু বন্কি সিহ্ধু-তন 7 তিন-নবধন। 

ক্ষীণ-কটাপর নৃকরনিকর মানু (কনত কিস্কিনী ॥ রং 

কালীদহ-জলে রাখিলা গোপালে নাগেন্্-ভূষণধাব্রিণী । 
ভবল্লীতানন্দে মন আনন্দে বাখহ চরণে তারিণী ॥ বং ॥ 

এ হিন্দী এবং বাঙ্গাল! মিশ্রিত ঝুমর নং ২৮1 
এ সংসারে সব মিছা কেবল কালীর নামট!1 সাচা। 

ভজিবি-তো! ভজেলে মন দিনা ছুই চারি ॥ 

॥ রং ॥ মনের কথা মনে রবে এলে দগুধারী | 



৩৮ ঝুমর-রসমণগ্জরী | » 
সু আঞর নাঁনুবর আদ ক্ষীণ ন্দ্ধেক ভারবে নীন ! 

শুদন্ধ শৈশব জবর? ব্যাধি লম্ঘ ভরি ॥ বরং ॥ 

শয়ন ভোক্রন পানে শিতাকন্ধম আদ্াাপনে | 

দনে দিনে বাবে আছ বেনন “জায়ার-বারি ॥ তুং ॥ 

দর! সত পন জন্ বাহা ভাবি 

“যাঁদল্ কাযা ছাড়ি বাহ ভহৎসা দেত দেত 

ভবপ্ীতানন্দ কহে বূত্র অভির! ড সখি 

হজ ভাঙে আমি কিন্ত ভজাছি শঙ্গরী 

অভয় চদুণ গল দাম রে ভাহ ভারে তং ৪ 
ক বিরাট 

ীস্রীস্বরস্বা- গন । 
“রব. শশাদরি লিক বুনন নাকে ধবল কায়। 

গ্রফুল কমল হুদ গুল হুল কর্ণ ফোলা ॥ 

॥ ৭ | শে তন গুল তি তর হাজী হোন্ডা গান ও 

এঞ্ন-গানল প্রগতি অপ্জদ ল্ুক্দস দল তায়।। 

2 ছি? ৪ ০-ভাক্সে ভিলা । 1. শ্হ ধা 

ব-বব্হ্ ভি আগ সুজি বত টি বুর্ণভূষার | 
শি এ+ টি, 47 ব. বর ঞ 13৮ ৮১৭ পয়ুসে নলানা করে স্ণবীণ।  চিকুর পাত লোউায় ॥রং॥ 

বঙ্গানদ তলে কবে হংস খেলে জিভঙ্গভাবে দাড়ায় ॥ 

্ *হ অন-অলি গায় ॥ রহ 

এ খ্যালটা ঝুষত এহ ৩০। 

শশধরু-বিক জিনি তু জাজ 

সবোোজবদনা সরোজ্ছে বিস্বাজে ॥ 
নন অঙ্গে সাজে 

সুমধুরন্গুরে করে বীণ। বাজে ॥ 

চু কত শা 
৪ স্ব-তাজ্ক 
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কুচ ভেকি ধাড়িন্ব বিদরে লাজে 

কট ্ষাণ অতি জনি মুগরাজে ॥ 

বহি বস্তা আশি বুভা সেবাকাঁজে 

জরবগগীতা ভ দ হৃদিমাঝে ॥ 

৭ চি তর লেগ তত 

মর! ক ছলমাধুরা শ্ুরুব্ণ। কৃনদোদরী 

দ.. বয়সে নবকিশোরী হেরি ভূমগ্ডলেতে ! 

॥ রং ॥ ক রাম বিতক্ে ভাখে তব ত-শতদলেতে ॥ 
এড়াইতে হাভঞাস পারহার নংলাকা 

পুণ শশী করেন বাল গ্খমগ্ডলেতে ॥শরং ॥ 
বরাঙ্গে ৬য় শোভিত * কণঞ্চন-মণিনিম্মিত 

আলগা শত শত বদ্ুমাল! গলেতে ॥ কহ ॥ 

শার্ট চৈতন্য করি সংসারে 

সঙ্াজিজুন সাগরে থেজে কুভতলেতে ॥ বং । 

জন্য শুহ্হস ভালে প্রাদে হধানা!শ 

সপ পু সপ শ র এলি, চা এ জল সপ সেতে 2 ভক্তে ককণ! « কাশি, বিত্রাক্ছে মহালেতে রুহ ॥ 
্া 1৬ দিলনা নী 5 

ছুজ বলত ভিগে জব আপদশরণে 

দজনিক কুবিদন্দলে তব নামবধলেতে ॥ রং ॥ 

কুলার সং ৬২ 

শরদিন্দুলভাননা এজ্ধন্দু-কুন্মবরণা, 

কে ক।মিনা শ্বেভাকে বিহরে ? 

করে গৃতি স্বর্ণখাঁণ! বরসে অতিনবীনা 
কবি দে পের উপমা দিতে নারে রে ॥ 

॥ রং 1:ও ভাহ হেরে নয়ন ভরে 

বামার রূপে-ভ্ুবন ঝল মল করে রে! 

তে ০৫ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

হাসে আহা! কি মধুর গলিত দীর্ঘ চিকুর 
সুকুর মলিন বর্ণ হেবরে”। 

বতন-মুকুট শিরে ভাল ভূষিত সিন্দুরে 

কপোলে কুগুল "শাভা করে রে॥রং॥ 

নুর্দীর্ঘ নেত্র বিশাল উচ্চকুচে মতি মাল 

মৃণালনিন্দিত ভুজবরে । 

হেরি তার সুচলন নরাল লজ্গিতমন 

বাহন হইল শিখিবরে রে রং ॥ 

হবিম্ধ্য! ভ্রিভঙ্গিনী পল পদে “ক ছাদনি 

টাদনি-বরণ ত্যতি ধনে। 

অলক্কমণ্ডিত পদ " যেন দুই কোক নদ 

ভবলীতার হাদি সতোবরে রে ৪ রং" 

এ ঝুমর নং ৩৩। 

ধবল-কমল পরে রে ও কে বিহরে আমরি £ 

বিমল রজত বিমল রজত তনু সুষমান্ন্রী £ 

॥ বুং ॥হেরি কি দূপ মাধুরী ॥ 

প্র্ণন্থধাকরযুখখী রে ভ্রিভঙ্গিনী কশোদরা 

নগ্ন নিরখি শীরে লুকায় সফরী ॥ রং ॥ 

মরি! মরি! কিবা শোভ1 রে রত অলঙ্কার পরি” _ 
করেতে কনকবীণ! পীনপঞ্জোধরী ॥ ত্বং ॥ 

কহে দ্বিজ ভবপ্রীত1 রে বাঙ্গাশ্ীচরণ ধরি+ 
রাখ জীজ্যোতি-বাজনে চিরজীনী করি, ॥ বং 



ঝুমর রসমঞ্জরী । 

এঁ খ্যামটা ঝুমর নং ৩৪। 
শারদচন্দ্রমা জিনি জিনি সিত-সরোছিনা 

শ্বেতাঙ্গিনী কে কামিনী কি মান ধরে? 

॥ রং ॥ শ্বেত-শতদলে রাম স্রখে বিহবে ॥ 

প্রদুল-পক্ষজাননা কুরঙগ শাব-নয়ন। 

বরসে নবীন স্বর্ণবীণাট করে ॥ রং! 

মণিনন্দিরবাসিনী সুক্তকেনী গ্রিভঙ্গিনী 

ভ্বপাশে ছুই সঙ্গিনী দেবে চামনে ॥ বরং ॥ 

মকুট কুগুল সাঙ্গে কটতে সপ্পুকী বাজে 

মুকুতভাহার বৈরাজে সে পম্সোধরে 1 তং 

বিশ্বাধরে মুত্তহাসি ঢালে প্রাণে সুধারাশি 

পদনথরে প্রকাশিছে সধাকরে ॥ রং ॥ 

ভব পদে নিরস্তর 5বঞ্ীতা মাগে বব 

চিরজীবী কর শআ্ীজ্যোতি নপবরে এ রং 

চর 
শ্রী শ্রীলঙ্গমীবর্ণন । 

ঝুনর শহ ৩৩ । 

কন্ক-কমলে কনক-বরণা ও কে রামা নুদ্ঙগাসিনী ? 

কমল-বদনা কমলনয়না কমল-আফলধারিণী ॥ 

॥ বুং ॥ চঞ্চলচলনা1? 9 কার ললনা » ভাব ₹প বেন স্িজ-দা(দনী ॥ 

ছুকুলে রতন বততনকম্কন কটতটে রত্ব-কিঞ্কিশি । 

ভ্রমধ্যে সীন্দুর ভিলক সুন্দর বিশ্বাধর1 পিকভাবিনা ॥ রং ॥ 

যার পদরেণু পেস স্রপতিত ভুত্রেন অমরা রাজধানী । 

এই সে ললনা কেশববাসনা এ্রশবা-মন্দিরবাসিলী ॥ রং ॥ 
(৬) 



ঝুমর-রসমঞ্জরা । 

নিবিডনিতগ ঢেকেছে চিকুর তিভঙগিনী সিন্দুনন্দিনী । 

তিপালিনী ॥ রঃ ভেরে পভাতি ম্লান হীষাম্পাতি ভবজীত প্র 

শীপ্ত্রীহরি বন্দন! 
ঝামর নু ৩৬) 

বন্দিভার-পাতবাস পরম ব্রহ্গ প্রকাশ 

লন কজাতলে পাধার মনতাকা। 

॥ র€ ॥ ভলি-বিহকিদারা  হজেন্্রননন বুন্নাবনচারী ॥ 

গোবিন্দ গরুড়াসল গোঁদনমনরঞ্জন 

গহলাদের বিজ্যান্দিক্ষা ! 
খন নদ 211 

ব, দোষ প্রভলাদ শান এগ 

॥ রং & সেইভাব হেরে মুনিবর চিন্তিত অন্তরে 
৮০ মহাওুনি কেন কন্দ গুলি 

কহে শিশু বচন মধুর ॥ রং 



ঝুমর-রসঙঞ্জরা | ৪৩ 

প্র$-আছ্িক্ষ এ হোপ্র মুনির 

শুনি বিপরীত সুন্নি ভেলা-ভীত 
টির ১ ০ পু ১ জিপি ভুল ক্লে ॥ প্র 

প্রভল।দ ন্দলিমা লো (ঠিরনা সাজা রা 

ৰং " 

ছু ০ আয সর» 

উঠ ভি তত চএ০ধে কে হদতাবক 
ক উজ সে না চর শত সর 

না গড হস শ্রা 1172 জএ জনি ও ], বত 

ভবপ্রাতনন কে শক্কের সাদ কে 

তলা দ কর্তক জনককে 

ক₹রি-ভ দনোপদেশ দান । 



৩৪ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

(রং ॥ কহিছে প্রহলাদ না জানে বিষাদ 

বহে প্রেমধারা নয়নে ॥ 

ত্যজিয়! ভ্রান্তি নীরদকান্তি ভন ভীনন্দনন্দনে। 

নন নটবর, মুরলি-অধর, ব্র্বধূকুলভঞ্জনে ॥ বু ॥ 

সব অনিত্য কেবল সভ্য ভজ প্রীবাধিকা-রমণে । 

যে নাম রটন বিধি পঞ্চানন শেব করে বহুবদনে ॥ রং ॥ 

নারদ খণ্ষ বাসর নিশি, গান করে বীণাবাদনে | 

ভুবপ্রীতানন্দ হয়ে হাানন্দ ভজে শীমবুক্তনে ॥ রুহ ॥ 

পয়ার 

শুন উপদেশবাণা ক্রোধে দৈতাবক । 

কহে হত কর এই পাপিষ্টে সন্থর ॥ 

ঝুমর ন্হ ০1 

পড়ে, বিষম সঙ্কটে প্রহলাদ এরি রটে গে! 

(বলি ) শ্রীমধুত্দন বলে” ডাকে অন্ুক্ষণ গো 

॥ রং ॥ রক্ষা কর জনাদ্দন গে! (রক্গাকর জনা্দন ) 

কৰিপদতলে ফেলে করে ধরি” শিরে তুলে গো 

€ বাণ) দর্প ত্যজি? সর্প করে ছত্রেব্র ধারণ গো ॥ রং 

শীতল হৈল অনল আনত সন গব্ল গো 

,( বল) সজিলে ফেলিল তবু না হৈল নরণ গো ॥ রং ॥ 

শ্রীহার রাখেন যারে কে তাবে মাদ্িতে পানে গো। 

( বলি) স্বগ্পীতা কছে তারে বিষুধ শহন গো ॥ বং 

পযার । 

ন1 হইল স্ুতনাশ দেখি দ্ত্যপাত। 

বাঁচিলে কেমনে তারে স্ুধার সম্প্রতি ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | 8৪৫ 

পগ্রহলাদ কহিল মোরে বাধে নারায়ণ । 

শুনিস্রা ভইল দৈত্য ক্রোধে হতাশন ॥ 

ঝুমর খ্যাম্টা নং ৪১। 
ক্রোধে কাম্পত ভ'স্ষে কহে দৈতাবর 

শুন শুন সুকুমার 

'এই স্তম্তে দেখাহ নারাক্ণ ॥ রং ॥ তবেমানে মন ॥ 

অতি দ্রতবেগে ধায় দণ্ডধর 

যেখনে সে স্তম্তবর 

মুষ্টাঘাতে করিল বিদারণ & বং | 

রাখিবারেরে শুক্রবাক্য মুরহর 

ধনি+ ভীম কলেবর 

নরহাব্ি' রূপে দিল দরশন 7 রং ॥ 

ধরি" দৈত্যনাথে কৈলা জ$র বিদার 

ঘোর হ্হুক্কার 

ভবগ্ীতারে এইবধপে করিহ রক্ষণ ॥ রং ॥ 

কালীয়াদমন পালা । 
ঝমর নং ৪২। 

বক্ষে চড়ি” হরি মালল।ট মাঞ্চি ঝাপ দিল! কাল-সাগরে । 

হেরি গোপগণ করিছে ক্রন্দন ভূমিবিলুগন কাতরে ॥ 
॥ রং ॥ কালীয়দমন কারণ মোহন পশিলা-কালকুট-নীরে ॥ 
গনি ব্রজপতি সহ যশোমতি যুবতীত্রা ধায় ভ্রুতভরে । 

আসিয়া নেথায় করে হাক্স হাক খসি যায় ভূমি উপরে ॥ রং 



৫ 

' প্র তোর ) ত। 

ঝমর-রসমঞ্জরা | 

সেখ! পদবর ঠেকে নাগশির দংশে হুজক্র রোব ভরে । 

ভাঁজিল দস্ত ক্ুজঙগ শান্ত উঠে হবি ফনিবরশিরে ॥ রহ ৪ & 

নব কাতরে। বিশ্বস্তর ভরে শোণিত উগরে শ্বল। নংগি 

জোড়করে 11 কহেন মবারে বাহ স্বানান্তরে ভব্লাত গাজু 

পয়ার। 

ক্ষত অদশনে কান্দে এজবাসিসণ 

পন ভাহাকা!র রব শোতাকিত হন ॥ 

ঝুমন নং 85৩1 

কুলে উঠ কালাচাদ নাশ বজ্র শরমাদতে 

দম পুদাণ কান্দে কান্দে বস 

৮ সাল পাড়া দেহ কাল 

কঃক্েলে নন্দ ডিণবধান সরু কাতন্দ বলরাম 2 

গোপ পোপ কান্দে কান্দেন বনেমতি মাহ 8 রহ । 

হকি পনব কোপ যনে করিবে 

| হাহ ॥ি 

বং ॥ মুল দাড়াও 

ভোর শৃন্ত বর € 

লাশে যদি বু 

কে তোর রাখিবে বেন্কু 
বশোদারে কে ডাকিবে ম 

কুলে হেরি শ্রানহায় 

* প্ররাধরি করে, ভবলীতা লবে পাক্গ ॥ রং ॥ 

রা সব 'অন্তপায় ৭ রং 

-ল্ বাজবে মোহন বেণু € 

অবুশ্বরে মাই ॥রং॥ 

সবে জ্রুতপদে বায়ে 

খু 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । ৭৭ 

শ্রী শাহরি-বন্দনা | 
ঝুমর নং ৪৮ । 

জয় বুমাকান্ত নালবুদ শাম 

কমললোচন হুখ মোক ধাম 

চারু চতুভুজিধারী ! 
ধুতগ সি ভুবনস্তন্দর 

ভক্তজন-ভযহারী হে ॥ 

॥ রং ॥ জয় ৪ রা মধুভাঞজ। ! 

জয় বামরূপ ভবাণবঙরী রাখণ-মপান্ধ-মাতঙগ-কে শর 

শি ব-ধনুভর্গক [রা । 

ভাব খগ্যোত' বাব সমুগ্যত 

৯[নকী-চিতবিভারী হে? বং ॥ 

কৎসদলন বুন্দাখন-চী ধুতগোবদ্ধন জয় কুঝক্ধপ 

শ্রুশধিকামনোভারী ! 

বংশীবদন 

'ভুগুপদ-চিহ্ধধাসট কে ॥ রং ॥ 

শরবণে কুগুল গলে বনমাল উরসে কৌস্তুভ অঙ্গে বঙজাল্ 

বামে ক্গীরোদ কুমারী । 

পতিতপাবন গরুওবাহল 

সেবকের শুভকারী হে ॥ রং ॥ 

যে পদকমলে অহ্ল্য। তারিলে বলিদর্পনাশ কালীয় দলিলে 

বহাইলে গঙ্গাবারি । 

ভবপ্ীতা ভণে রাখ সে চরণে 

দারুণ তঃখ নিবারি? হে) রহ 
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ঝুমর নং ৪৫। 
বিসারিক্বা, মনা কেশবচন্দ-কেন কা বসিয়া! নিরানন্দ 

কান্দিছ শোকবিধূরে । 

তও শিরমতি ডাক বমাপতি 

হুর্গতি যাইবে দুরে রে ॥ 

ভভ গোবিন্দ পদারবিন্দ বন্দিত তিন পুরে ॥ 

পুলক-পরাণে প্রেবের ডাক জয় রাধা কৃষ্ণ হরে! হরে 

নামাক্ষরে সুধা ক্ষরে | 

সেই স্থধা পানে শন্কর শ্মশানে 

বিষপানে নাতি মনরে রে ॥ রং॥ 

হগিনাম প্রঃব সিন্ধু-পার-তরী লজ্জ।-সিদ্ধু তরে দ্ুপদকুমাস্সঃ 

ধব মান লাভ করে। 
ভ্রমে অজামিল শুনয়ে ডাকিল 

মরা মরা করি তরে বত্বাকর নামামূত পানে প্রহ্লাদ জহর. 

বিভীষণ রাজা করে। 

পড়িগরা সঙ্কটে ভবঞ্গীতা রটে 

পরিতীহি রি মোরে ভে ॥রং॥ 

শ্রীশ্রীহরিহর বর্ণন। 
ঝুমর নং ৪৬। 

জয় উমাকান্ত! জয় রমাপতি! ধবল নীল ভৈরব মূর্তি 

কৈলাশ-বৈকুঞ্চারা । 

কি নিহি উভয় স্বরূপ 
মহিন! বুঝিতে নারি হে ॥ 
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॥রং॥ জন্ম! শিব! জয় মাধব! মধুছাগী। 

কন্ুু উম! কভু কমলার স.ন বিহার কৈলাস গোলোক ভুবনে 

ফণা »ণি শোভাকারা। 

ভ্রপুরে নাশিলে রাবণে শাসিলে 

ভ্রিশুল-তকোদগুধারী হে ॥ রং. 

কু বাঘাম্বর কভু পীতবাস কভু বুষাসন কতূ ফণিত্রাস 

ভ্রিতাপ-যাতনা বারা ! 

সিদ্ধুর মন্থনে পুতনার স্তনে 

হলাহল পানকাণা হ ॥ বং ॥ 

কতু বাশ্মশানে অথেোবমূর'ভ বুন্দাবনে কভু রাসের পদ্ধতি 
মঞ্জুল-কুঞ্জবিহারী। 

প্রমথমিলনে কু গোপীসনে 
মঠাস্থখে নৃত্য কারী তে ॥ রং ॥ 

কতু ব। ভীবণ শিঙ্গা তান কত সুমধুর বংশীর গান 
কত গোপী মনোহারী। 

ভবপ্্রী 5 ভণে অংভ্ধচিস্তনে 

গোস্প্দ ভবাদ্িখারি হে ং1 

ধুমর সহ ৮ 

অদ্ধাক্প কর্পুুরাজ্জল অদ্ধাঞ্ধ নালক মল 

অন্ধ শরে গঙ্গাজল 

অদ্ধে কির'ট সাজ ॥ রং ॥ ফুল সবোনলে বিরাজে। 

সাজে অর্ধ বাঘাম্বর 'দ্ধকটী পীতাম্বর 

[শঙ্তা-বাশি মানাতর 

সয় বঙ্গে বাজে ॥ঝং॥ 

(৭১ 
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 অর্ধকণে হলাহল অদ্ধে কৌস্তত বিমল 

ভালে শশী সমুজ্জল 

অদ্ধে চন্দন রাজে ॥ রং ॥ 

একাঙ্গেতে হরিহুর শোভা অতি মনোহর 

যেন নীল জলধর 

জড়িত 1ঘজরাজে ॥ বং ॥ 

অদ্ধ তুজঙ্গভূষণ অদ্ধ ত্র আভরণ 

ভবপ্পীতা শ্াচরণ 

ধাপল হৃদি মাঝে রং ॥ 

শ্রীহরগোৌরাী ব্ণন। 
ঝুমর নং ৪৮। 

অদ্ধাল স্ফটিকঞনি অদ্ধ এক সব্োভিন। 

অদ্ধ ফশী হদ্ধ মাণ 
মুকুট সাজে শিত্রে 

॥ রং ॥ বরাজে মাণ মান্দরে ॥ 

অস্থি খুক্ত1 গা:ঘ সঙ্গে »ার পরেছেন রে 

কাকিল শর ভূতে 

অন্দস্কার শরীর ॥-২7 

আধ ব্ক্ষঃপাললর অন্দে পীন-পঞ়োধর 

খাবাম্বর সভার 

সাবলিছে কটাবে ॥ দহ ॥ 

অদ্ধ জটা জদ্ধ কেশ হেরি হরগোৌরী-বেশ 

ভ্বগ্জীতাক্ন গত ক্লেশ 
ভসে আনন্দনীরে ॥ রং ॥ 
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কবিতা । ৮ 

€ ১) 

বাজাও বিশ্বেদ-রায় । মোহন মুবলি । 

ফিপাও মোহন্তানে ধবলি শালি ॥ 

হের ভানু অস্ত যাস বাহছে মুছুল বাক্স । 

ধীরে ধীরে কাপে লতা ফুলভাবে অবনতা ॥ 

উঠিছে কানন পুতি” বেহঙ্গ-কাকলি । 

বাজাও বাজাও শ্যাম ! মোভন মুরজি ॥ 

৮:6২) 

বাজাও বাজাও শ্যাম £ মোহন মুবালি 

অজাও ক্াধান্প মন ওকে নম লি 

বভতেছে 1ঝঙু ঝির্ বনুনা-আুশীল নার 

সাজ" ৬ঞ্চ ফল-স্ুলে শোভিছে ইিভক্ম কুলে 

হজ গোষ্ের আস আহহ গাধুলি। 
ভা সি নর রশ টি, শি স্ু্স্পশ সস শব. 

[ঢু তা, 21 শা আকাশ ভিজঠছত 

€ শ 

ঢু. জক্না-পুছ্ ভান শসচ্টং । 

গাভায় পাভায় যেশ সন্দ্ুক্সিক বট ॥ 

বক্রমুখে গবী চক এদিক গুদিক ধম 

দাম কুছ ভার ! ফিরাতে না পারে ভাস 

এখনি ফিবেবে যদি বাজাও বাশন্রি ! 

কহিবে যম্বনা, ভলে উজান লহবী ॥ 
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0৪ 0 
ভাসিছে অলস মেঘ আকাশের কোলে 

মৃদুল সমীর খেলে বসুনা-কিলোলে 

এসময় রসরাজ ধরি নটবর-সাক্ত 
ভ্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে স্থথে সুব্ুলি ধরিস্ছা সুখে 

দাড়াও কদম্বমূলে গোকুলরঞ্জন ! 

অপাঙ্গ-ভাঙ্গতে শ্যাম ! নাচাও খঞন ॥ 

(৫ ) 

নম্বন বন্কিম তষ ভঙ্গ সুঠাম । 

কর চারুগ্রাবাভঙ্গি হু-ঈষৎ বাম ? 

চুড়াবাধা (পখিপুচ্ছে মণ্ডিত মুকুতাগুচ্ছে। 
বক্ষ তব সুবিশাল তাতে পও বনমাল ॥ 

কপালে কপোপে কিব! অলকার সাজি । 

শ্রবণে কুগুলপ দোলে বাই বঁলিভার ॥ 

€ ৬ ) 

মৃগেন্্রনিন্দিত কটী আটা পীতান্বরে । 
ভাতিছে অরুণ কর-চরণ-নখরে ॥ 

শ্রীপদে নৃপুর--শাভা ভক্তজন-মনোলোভা : 

ভূরুর আকর্ণটান অপাঙ্জে চমকে প্রাণ ॥ 

মনোহর বপুঃকাস্তি জি:স জঙধর । 

রাধানামে বাশিটি বাভা৪ বংনীধর ॥ 

0 ৭ ) 

হাস হে বারেক শান! ০স মোহন হাসি। 

ষে হাসির গুশে রাই তব চরদাপী ॥ 
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আড়ে আড়ে চোরাহাসি আমি ঝড় ভালবাসি । 

তেমতি চোর চাহনি চাওহে বসিকমণি ॥ 

যে চাহনি ছেক্ে মজে গোকুল-রমলা । 

ডাক শ্যাম! বাশিল্রে তব প্রণরিনী ॥ 

(৮ ) 
ব্রাবানাম ধরি” যদি বাজাও মুরলি ৷ 

এখনি আসিবে রাই কানন উজলি” ॥ 

শুনি” তব বাশিতান কে ধরিতে পারে প্রাণ । 

না হেবি তোমায় হরি? তেই হে বিনয় করি 

ও বুগলক্প্ন প্রভূ দেখতে বাসনা । 

দয়াময় ! পুর্ণ কর দীনের কামন: ॥ 

€ * ) 
ঝাধানামে বাধানাথ বাজাও মুরালি। 

. খেলাও জলদ-অঙ্গে সাধের বিজলি ॥ 

রাধারে ধরিলে বামে লজ্জা! হবে রতিকাষে। 

শুনিয়া সুরলি-তান জ্ুড়াবে জগত প্রাণ 

শিখিবে হে প্রতিধবনি আকাশ-দ্বহিত । 

দস্মাম শিখা ও যণ্দ শিখে ভবপ্ীতা ॥ 

জিপদী। 

পারদ-পুর্ণিমানিশি পুর্বাশায় পুশ 
নিজহাসে হাসায় অবনী। 

মু কুহবে কোকিল বহিছে সুগন্ধানিল 

|] সৌন্দর্ষ্েতে বিবশা রজনী ॥ 

দ্চ্ছ-সরোবর মাঝে পৃর্ণবিধুবিম্ব রাঁজে 
লাজে কত কুসুধধ কুলার । 
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কাকাইয়। দিনমণি যেন জোধিতা রমণী 

নলিনীযর় লিন আকার ॥ 

প্রস্ফুটিত নানাফুল ”  বঙ্কারির! অলিকুল 
আকুল মানপে মধু খার। 

এক কুল ত্যঙ্জি আর অন্ত ফুলে রতি ভার 

লম্পটের শৃঙ্গার জানায় ॥ 

মপ্তুকুপ্জে যুরহর হেরি শোভা মনোহর 

হরণ করিতে গোপীমন । 

মাতিয়া মদদনরসে . ধ্বনিল! বংশী সপে 

শুনি রাধার উচাট্টিত মন। 

ঝুমর নং ৪৯ 

দিবা-আবসানে নিকুঞ্জ কাননে 

কে বাজায় মোহন বাঁশি বে ? 

রাধানাম ধরে ডাকে উচ্চৈহস্বতে 

অতুল প্রেম প্রকাশি রে॥ 

॥রং॥ কাননে বাজ ত বাঁশী ব্রজবধূকৃল নাশি বে? 
শুনি সে বাশরী বাচে কি নাগরী 

নাগরে না ভালবাসি রে? 

হেন লয় মনে যেয়ে কুগ্জবনে 

সাধে পরিগে প্রেষেক্স ফাসি রে ॥ রং॥ 

গ্ছে ননদিনী, যেন তুজঙ্গিনী, 

শাণগুড়ী গরলরাশিরে। 

মিলিতে মাধবে বাধ! দেয় মনকে 

ভবগ্্ীত। কহে প্রেমে ভাসি বে & তং? 
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এঁ খেমটা--ঝুমর নং ৫০ । 

লোকে বলে বাজে বাশি বনমাবে 

আমি কৰি মনমাঝে 

বনমাঝে বাজে কি বাশি বাজে মনমাঝে 2 ॥ 

॥ রং ॥ শুধাইব রসরাজে ॥ 

সখি! শুন রাধানাম ধরি বাশী বাজে 

চল কি করিবে লাজে ? 

ফুলসাজে সাজাব মোরা নটরাভে ॥ রং ॥ 

চূড়া বাঁধি ফুলে গলে দিব মোহননা'ল। 

' ভেটি দিব প্রেমের ডালা 

নাগর-কাল।-মুরতি ভবন্বদয়ে বিরাজে ॥ রং? 

অখ রাধা-অভিমার বর্ণন। 
ঝুমর নং ৫১৯ । 

ষমুনা-তটিনীতটে নিকুঞ্জ বিকশিত বথ! প্রহ্থনপুজ 

গুঞজরে অলি মাতিয়া। 

সেখায় মুরারি বাজার বাশরী 

রাধা বাধা নাম ধরিয়া | 

॥ রং ॥ চলে বার গে রাধা 

চলিল রাধা দামিনীগতি জিনিয়! ॥ 

( চঞ্চল চিত, অঞ্চল পড়ে খপিয়! ) 

একেতে। তাদর বাতি আধাি ছুজে একাকিনী রাজকুমারী 

ক্ষণে পথ যাঁর ভুলিয়। 



৫৬ ঝুমর-রসমঞজ্জরা । 

সঙ্গেতে মদন দেখায় তখন 

বিজলি আলোক জালিয়া ॥ রং ॥ 

শুনিয়া সঘনে সুরালতান চমকি চমকি উঠয়ে প্রাণ 

চরণ বাইছে টলিয়। 

ভাবি শ্তামতনু দহিছে 'অতন্থ 

তন্থ যায় যেন জিয়া ॥ রং ॥ 

রসে দুরু ছয় কাপিছে হা পলকবিলম্ব প্রাণে নাহি সয় 

মনে হয় যাই ভীড়য়।। 

ভবগ্রীতা-মতি সচঞ্চল অভি 

মাধব-দরশন লাগিয়া! ॥ রং ॥ 

ভ্রাস্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 

রাধা-অভিসার বর্ণন | 

ঝুমর নং ৫২। 

মুখ জিনি পূর্ণ ইন্দু ললাটে কস্তরীবিন্দু 

কলক্ক মানায়। 

জরযুগ কাশ্ন কে, কটাক্ষ শর বিদ্ধায় ॥ 

| রং ॥ সুবল! বল না আমার 

কে কামিনী বামিনীতে একাকিনী যায়? 

সুবল, বল না আমায় ॥ 

গলিত চিকুরজাল তাজি' নিতম্ব বিশাল 

চরণে লোটাহ। 

রতন-কুগুল দোলে বিদ্বাল্লতাপ্রার ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞজ্জরা । ৫৭ 

"পীনোনত পয়োধর তছুপরি মতিহার 

-শৈলে গঙাপ্রায় ৷ 

রস্তা-উরু ক্ষীণ কটী ত্রিবলি শোভায় ॥ রং ॥ 

কক্কণ মুণাল ভূজে ছকুলে রতন সাজে 

নক্ষত্র লুকায়। 

চলিতে নুপুরশর্ধে মরালে শিখায় ॥ রং ॥ 

অঙ্গে দীপ্ত অলঙ্কার স্থধাংশু ভ্রমে চকোর 

ঝাকে ঝাকে ধায়। ঃ 

কে মঞ্জুচাসনী ধনী চেন কি তাহার 1 
হেন মনে অন্রুমণলি এ অভিসারিকাধনি 

কাজ লাগি যায়। 

ভবৰঞ্লীতা কহে ধন্ত সে নাগর বায় ॥ রং ॥ 

ঝুমর নং ৫৩। 

শুনি কৃষ্ণ বেণু তন্তু দহে অতনু 

রি চিত্ত নাহ লাগে বাসে 

0 রং ॥ শ্কুঞ্জ বাসে-প্রেম রসে শ্যাম ভাসে ॥ 

যতেক গোপিশী কুলে বাজ হানি 

ভূব্র ভজেল্মর তাসে ॥ বং ॥ 

নৃত্যুতি মুরারি সঙ্গে ব্রজনারী 

বাধা বাধা ভূজ পাশে ॥ রং ॥ 

যুগল সুরুতি দরশনে অতি 

ভবপ্পীত। ভালবাসে ॥ রং ॥ 



৫৮ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

স্ত্রীশ্রীরাস বর্ণন। ৰ 

ঝুমর নং ৫৪ । 

বতেক গোপিনী স্বেরাপ মচাওয়ে 

সুর পপ (বেমরি মরি) 

স্থুর «থ ভূমি পর উতারি দেলি কে" 

॥ রং ॥ খড় শোভিলে হো ॥ 

গোপী সবে ঠাঢ় চাবি দিশে তারা ঝলকাত্য়ে 

মাঝে কুষ্ণচাদকে 

(মব্রি) মাঝে কুক রুষ্ণচাদকে নাচায় দেলি চো ॥ রং! 

যততেক গোপিনী তত কষ বলি যাওয়ে 

(মরি ) ভবপ্লীতা হেরিরে মোহিত ভেলি ভো ॥ রং ॥ 

রাস-বর্ণন ঝুষর নং ৫৫। 

রসরাজ রাস ব্রঙ্গে ভাসেন প্রেম তরঙ্গে 

অনঙ্গ প্রসঙ্গে খেলে গোপীসকলে ॥ 

॥ রং ॥ খেলে কিশোর কিশোরী রাসমগ্ুলে ॥ 

কেন বাস্ত বাজাইছে কেহ সঙ্গীত গাহিছে 
কেছ শ্রামেরে ধরছে প্রেম বিহবলে ॥ রং ॥ 

শ্বাম বক্ষে বিনোদিনী মেঘে যেন সৌদাম্রিলী 
কিন্ব! সুবর্ণ নলিশী-বমুনাজলে ॥ রং ॥ 

শারদ পুর্ণিমা রাতি খেলে সবে প্রমে মাতি 

ভবঞ্ীতার মতি শামপ্দদকমলে ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ৫৯ 

নর অথ জল-সন্বাদদ পালা । 

ভ্ীমভীর রূপ দর্শনে সুবলের গ্রাতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি! 

ঝুমর নং ৫৬। 

স্থধাকর কর বরণস্থন্দর হেরিয়। অনলে গলে কাঞ্চন । 

সুনীল বসন অঙ্গে সুশোভন মধুব ঝঙ্কারে করে কন্কণ ॥ 

1 রং বলরে স্কুবল । ওকে ধনি যার হেমকুস্ত কক্ষে করি ধারণ? 

( চলিতেছে যেন নর্তঁকী-থঞ্জনি কট'ক্ষ বিক্ষেপে হরিল মন ) 

ললাট কলকে সিন্দুব্র'তিলকে অলক্ষিতভাবে বসে মদন । 

ভূরু-শরাসনে কটাক্ষের বাণে পুরুষে ৰধিছে আকরণ ॥ রং? 

কুচ-কুস্ত হেরি বারি ত্যাগ ছলে কক্ষে বহি কুস্ত করে রোদন 

অতি সুল্লিত কেশ বিগলিত রমণ দলিত বেশ ধারণ ॥ রং ॥ 

নব কিশলয়ে ষটপদচিহ্ন বিশ্বাধরে লাঞ্চিত দংশন । 
'ভবপ্রীতা ভণে ত্রিবলী বন্ধনে বেঁধেছ পুরুষের চেতন ॥ রং ॥ 

এঁ খেষটা । ঝুমর নং ৫৭1 

কে রসরঙ্গিনী সহিত সঙ্গিনী যায় মাতক্গিনী গমনে সরোৰরে ? 

॥ রং ॥ ফিরে ফিরে আমারে নেহারে ॥ 

মুখ পূর্ণশলী তাহে মুছ হাসি প্রণয় প্রকাশি পরাণ লর হরে ॥রং। 

গৌরাঙজে শোভন সুনীল বসন মেথেতে যেনন দামিনী শোভা করে 
1 রং ॥ নিরখি নয়নে লতিছে মঙ্গনে 

ভবপ্রীতা মনে ভাবে লে রাধিকারে ॥ রং) 



এ ঝুমর-রসমঞ্জরা । 

অথ জল-্নস্বাদ পালা | 

শ্রীকফ্চের রাধাদর্শনে আুবলপ্ুতি । 
কমর নং ৫৮। 

নবীন! ললন। কুরঙ্গ-নয়ন! নাজানি কিনাম ধরে রে। 

ভূরু-শরাসনে বিধিল মদনে মরম কটাক্ষ শবে রে ॥ 
॥ রং ॥ কামিনী-গজগামিনী ও কে যায় সরোবরে রে? 

বদন-সুন্দর জিনি স্থুধাকর মুদ্ব-ভাসি বিদ্বাধরেরে । 

চম্পক বরণ স্ুচা'ক দশন1 কতু শোভা নীলাম্বরে রে ॥ রং ॥ 

কিবা মধ্যসরু জিনিয়া ডমরু 'অকুণ ভালে বিহরে রে। 

পরিয়াছে বালা নব তত্ুমাণা হের পীন-পঞ্জোধরে রে 1 রং ॥ 

পৃষ্ঠেবেণী জিনি কালভূজলিনী দংশিল গোর অন্তরে রে। 

দহিছে গরলে ভবপ্রীত। বলে বাচিব বল কি করে রে ॥ রং ॥ 

এ খ্যামটা1 1 ঝুমুর নং ৫৯ । 
শশির-স্ুষমা হরি বান ধরে সুন্দরী বে। 

ধরবে ধরেছে শুলাধারে । 

হায়রে! পাগল মোর হয়েছে মনচকোর 

সেই নিরূপম সুধা লভিবারে ॥ 

॥ বং) এনেদে আাম!বে ॥ 

কটাক্ষানল প্রকাশি পুরুষ চেতন বাশি গো। 

দগ্ধ কবি তাহার আঙ্গারে। 

কজ্জল কারয়া হায়! দ্ধনয়নে পরে তাক 

দেখাইছে গরবিনী সবাকারে ? বং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । ৬১ 

কামক্রীড়া শৈপ্প্রায় কুচযুগ দেখ! বায় গে 

নির্ঝগ নিশ্ধিত সুক্তাহারে । | 
শিখিরূপ মোর প্রাণ সে ভূধরে চাহে, স্থান 

বিরহ-ব)াতধের জাল এড়াবারে ॥ রং॥ 

চম্পক বরণতন্ ভূরু জিনি ফুলধন্থু গে 

[বভূধিত। রক্ব-অলঙ্কারে । 

ভবপ্ীতার আছে জানা তক্ষণী-তরণিবিন। 

ডুবে মরে প্রোনকৃ চ্রেমপারাবারে ॥রিং॥ 

এ স্মমর নং ৬০ ॥ 

সঙ্গে-সহচবি ঠেমবুণগ্ডধরি কে যায় তরুণীবাল! রে ? 

শশাঙ্গবদনি কুরক্গনয়নি বূপেচহছ দিশিআলারে ॥ 

॥ রং ॥ ওকেধনি বায় যমুনাতে চমকে রূপে চপলারে ॥ 

জিনিয়া স্ুবণ সমুজ্জল র্ণ দ্রকুল নীলউজলারে । 

পীন পয়োধরে সাজে থরে থরে নবগজমতি মালারে ॥ বং ॥ 

মদন-কান্দুক গিনির! ভ্রুযুগ স্বভাবে অতি সরলা রে। 
নয়ন-যুগলে পি কুতৃহলে নাচে খগ্জনি চঞ্চল! রে & রং॥ 

নিরখি-নম্বনে মধন-শাসনে পরাণ ভেল উতল। ব্রে। 

ভবপ্গপীতাভণে জদিবন্দাবনে খেলে রাধাদনে কালানে ॥ রং ॥ 

এ খ)ামটা। ঝুমর নং ৬১। 

কক্ষে হেমকুস্তব(4 সঙ্গে লয়ে মহচরি 

বমুনাতে “ক যায়সুন্দরী ? 



৬২ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

চম্পকবরণী কুরজ-নয়নী 

কে ধনি গজেক্-গামিনী ॥ 

॥ রং ॥ ধীরে চলে গরবিনী 

বিশ্বাধরে মুহ্হাসি সবতা চারুকেনা 

অঙ্গে প্রকাশে হুষমারাশি ! 

হেকিকা মুখকমল আখি ভ্রমরচঞ্চল 

নয়নে খেলে সৌদা'মনী ॥ রং ॥ 

গোরাঙ্ষে হন্ন শোভন বিচিত্র নীলবলন 

সাজে হেমব তন ভূবণ ॥ 

গীন-পয়্োধন অত অনোকর 

তক্ষণী ঘন নিতহ্িলী ॥ রহ 

তেকি গরূপ হুন্দর তনু হয় গপ্র ভার 

মদনহানে কস্গুমশর । 

ভবগ্গা 5:ভত৭ পিবুন্নাবনে 

৪ এ ৮ 4 * বসত (তে 
৪ 

পদ কত তক বাধ! নঃলনাণি ]॥ ব্রহ 

এ দুর নু উহ । 

“ “লৃভ' তখছ ডলে নেডভু্ঘভ কজ্জলে 

যেন বনককমাল 

নাচে যুগল খতন 

॥ রুং ॥ হেরি বিমোহিত মন ॥ 

*ম্বাধবে মুভুহাসি বধষেপ্রেন ভুধাবাশি 

অঙ্গের সৌরভে আমি 

ভ্রমর করে গুঞ্জন 1 বং ॥ 



রে 6 ঝুম-রসমজরা । 

কুচোপরি চমৎকার একাবলী-মুক্তাহার 

শন্তু-শিরে-চজ্ঞরাকার 
শোভ1. নয়নরঞ্জন ॥ রং ॥ 

গোৌরাজিনী কশোদরি নীলবাসা কে সুন্দরী ? 

ভবপ্রীতা কহে হরি ! 

রমাযর় কেন বিস্মরণ ? ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ৬৩। 

« চম্পক বনী তরুণী কার ঘরণী তে 

বদনে 1৬দেছে সে পু সুধাকরে ॥ 

বং ॥ কিবা বপ্ধরে 

ভায় ! ব্যাকুল আনার প্রাণ থামার নরনশতে ॥ 
ভূরু ফুলধস্থুসম নেঞবুগ নিকপজ প্লে 

ভার লাজে ভান্রণী থাকে বনাস্রে ॥ »" ॥ 

মুতশাসি বিদ্বাধরে অমিয় পণ রে ত্র 
কুচযুগ *নহারি কদম্ব [হুর পর্ধ॥ 

ভঙ্গে সত্ব আঃভরণু “তহ শালবন 

ভবপ্্রীতা সপ আন্ত তপু বুদ £ 

সুখ!ভ ন সুধাকর নেএাঁভনি উন্দিবর 
কটাক্ষ চনহমশব্ব 

কান্ম্ক জিন ভূরু ॥ 

॥ রং ॥ বিশাল নিতন্থ গুরু ॥ 



৬৪ কুমর-রসমঞ্জরা । 

অধর জিনির! বিশ্ব কুচ নিন্দিত দাড়িক্ব 
রূপরুতি প্রতিবিস্ব 

ভব মুকুরে চারি ॥ রং ॥ 
বরণ জিনি কাঞ্চন মুকুত। জিনি দশন 

গজেশ্র জিনি গমন 

কটি ভিনি ডমক্ ॥ রং ॥ 

চিকুর চামর জিনি বাসজিশি কাদস্বিনী 
অঙ্গে ছেম বত্মণি 

সকুদ্কুম অগুরু ॥ বং ॥ 

দছ্বিজ ভব্গ্রীতাভণে স্বরে জিনি পিকগণে 

মীনমুগ্ধ দরশনে 

করভ-কর-উরু & বং ॥ 

এঁ ঝুমর নং ৬৫। 
নাগরি নক্ঘনশগ্গে [বধিল মোর অন্তরে 

বাচিব বল কি কে 

না পাইলে তাঙারে ? 

& রং ॥ ভুলিতে নারি রামারে ॥ 
সে সুখপদ্ম সুন্দর মোর আখিয়াভ্রম তর 

অধর্শনে সকাতবর 
বাসন! দোখবানে ॥ রং ॥ 

হুদয়েতে “স রূপসা ভাবি আমি দিবানিশি 

তবু প্রাণ বাক্স ভাসি 
বিরহ পারাবারে ॥ রং ॥ 

দেখিলাম কি কুক্ষণে ভীীবন দছে মদনে- 

দ্বিজ ভব্প্রীতাভণে 

প্রণমি ভ্ীরাধানে ॥ রং ॥ 

গাছ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ৬৫ 

ব ঝুমর নং ৬৬ | 

বলি বে সবল তোর ভেরিলাম সরোবরে 

কে রমনী বারি নিতে বায় রে? 

কি আর বলিব বানী বারেক হেব" চাহনি 

কটাক্ষে লইল মনচনে? রে॥ 

1 রং ৪ (ও তাই ) এনে দেল! তারে 

তনু দিছে কুগ্কুম-পঞ্চশরে রে ॥& 

চম্পক-বরণ অঙ্গ পৃশ্ঠতে বেনী-ভূজঙগ 

সারঙজগ নয়নে লঙ্জা! পায় রে। 

বদন শারঘশশী ঢু বয়সে প্রায় যোড়নী 

চপল অধিক রূপ ধরে রে রং 

পীনোন্ন ত-কুস্তস্তনী কন্দ্প-সোপান-শ্রোণী 

বানী ০" পিক লজ্জ। পায় রে। 

অলকা-নণ্ডিতভালে কুগুল শ্রবণনুলে 
নলক ছৃপ্িছে নাঁসকার রে ৪ রং ॥ 

শুনিয়। নুপুরধব'ন শিখিবারে সে চলনি 
মরাল মৃণাল ত্য? ধায় বে। 

পরিধান সুক্ষবাস অধরে ষধুরহাস 

ভব্গ্রী “1 ভাবে সে রামায় রে | বং; 

পক্কজগৌরব বদনে ভগ্ন লঞাটফলকে অলকারঞন 
খঞ্জনমদ্রগঞ্জন ম্বপলোচ”ন ( মৃগলোচনে ) 

॥ রং হেত্রি” তারে সথে 1 ষাতিল মন মণনে (মন মদনে ) ॥ 

কষ্কণমপ্ডিত ভূজ-মৃখ'্ল নিতম্ব পরশে কুস্তলজাল 
মালতীমাল কুচোপরি শোতে চন্বনে ( শোভে চম্বনে ) । 

(৯) . 



৬৬ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

কন্দর্পকার্থ ক জিনি ভ্রতঙ্গ সুবর্ণচম্পকবরণ অঙ্গ 

অনঙ্গ-অঙ্গ ক্িবলী কটীবন্ধনে ( কটীবন্ধনে ) রর 

করিকুস্তজরী গুরু স্তন তটে অস্কিত কন্তরী-কুস্কুম-পটে 

কঠাতট ক্ষীণ হেরি হরি বায় কাননে (বার কাননে ) 

নবীন পল্লব কিনি অধর গুরু নিতম্ব উদ্ষ করিকর 
ভব্প্রীতা মন মজিল রাধাচরণে ( রাধাচরণে ) ॥ 

এঁ ঝুমর নং ৬৭। 
কলক্কবিহ্বীন-শশাঙ্ক বদন জিনি কুন্দপপাতি-মুকুতাদশন 

কিবা মুদুহাসি বিশ্বাধরে । 

ক্রধুগ-ধনুকে কটাক্ষ-শায়কে 

জয় করে স্থর-নরে ॥ 
॥ রং 9 (ও সেই) চাহনিতে মন হবে ॥ 

কুচষুগ হেব্রি ফাটে দাড়িস্ব ধর! অধীরা হেরি নিতম্ব 
তাঞ্চে কাঞ্ষী বাজে স্থমধুরে । 

কক্ষণের ত্বরে ভ্রমর ঝঙ্কারে 

শ্রবণে কুণ্ডল ধরে ॥ বং 

বরাঙ্গী-গৌরাঙে সুনীল বসন নবমেঘে যেন সুধাংশুকি রণ 
নাসাতে বেসরা ঝুরে। 

ছেজিয়! 'তাহানে মরি কুলশরে 

ভবগ্রীতা গান্ধ প্রেমভরে ॥ রং ॥ 

এ খ্ুমর নং ৬৮ । 

হেমালী সঙ্গিনীমাঝে চলে নিন্দি” গজরাজে 
ধরায় যেন খেলিছে দাননী। 

সুজারী বর:কিশোরী যেন শ্বর্গ-বিগ্ভাধরা 
বাম! নিফলক্ক-শশাঙ্কবদধনী রে ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী ৷ 

৪ রং বলস্থুবল! জলেষায়কারধনীরে?, 

(আমি হেন রূপ না দেখি না-শুনি বে) 
চুড়া বাধা কেশজালে মণ্ডিত সুতুতাষালে 

শোভে যেন কুগুনিত ফণী । 

হরিদ্রা মেখেছে গার কাঞ্চনে রসানপ্রায় 

বুঝি ন্নানে বায় কুরঙ্গনর়নী রে ॥ রং ॥ 
পয়োধর স্বর্ণকুম্ত হেরি” বিদরে দাডিঙগ 

নিতম্ব হেরি কাপে মেদিনী রে ॥ 

নব-কিশলয়াধর কটা অতি ক্ষাণত: 

আমায় হানে ঘন কটাক্ষচাহনি বে রং॥ 

রামরস্তা জ্িনি উরু কাম-শরাসন ভৃকু 
দশন মুকুতাপাতি জিনি। 

পরিধান নীলবাস অধরে মধুর হ+স 

ভবপ্লীতা কনে এই রাইধনী রে ॥ রং॥ 

এঁ ঝুমর নং ৬৯ । 
চন্দ্রের কিরণ জিনিরা বক” 

নক্নন চঞ্চল খঞ্জনপ্রায় ! | 

মরালী-গমনে যায় ুখলনে 

থেলঃস্ নয়নে দািনী হার ॥ 

॥ বং ॥ ও কে রূসবতী সখিনী সঙ্গে 

৬প 

বলন। রে সুন্ল জল্কে ফায়? 

হেন মনে লক্ষ যত অআুরচ় 

সুধীর কলসধুগল ভার । 

ইহালি হাদয়ে রাখে দৈত্যভজ্ে 

সুখ হ?য়ে শশী রক্ষক তায় ॥ রং & 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

তাহে রত্বহার নক্ষত্র-আকার 
চৌদিকে রয়েছে প্রহ্রীপ্রায়। 

কিম্বা রতিপতি ব্রতন-আরতি 
করে শতৃভ্রমে উরোজে হাক ॥ রং ॥ 

মুখ "কর পদ হেরি” কোকনঙ্ 
কমল সহিত জলে লুকার । 

রুণু কণু ধ্বনি কন্কণ-কিক্কিনি 
চঞ্তিতে নুপুর বাজিছে পায় ॥ রং 

জিনিয়! প্রবাল অধর রসাল 
প্রভাতের ভাক্ষ ভালে শে'ভায় ৷ 

মৃহ হাসি তার জাগাইছে মার 
দ্বিজ ভব্পীতানন্দ গার ॥ রং 

এঁ ঝুমর নং ৭ ॥ 
কলসি লইয়। ধনী ষমুন।তে বাওয়ে 

ক্ুপু ঝুণু (রে মনি মরি) 

রুণু বুনু নৃপুর বাজায় পেলি হো ॥ 

॥ বং ॥ মন মোহিলে হো ॥ 

গৌরাঙ্গে জনীলান্বর কিবা শোভা পাওসে 

নবমেছে (নে যব মনি) 

নবমেঘে বিজ্ুলী নাচায় দেলি কো ॥ রং॥ 

.ৰক্ষিমনরনে বাণ ১কটাক্ষ চলা ওয়ে, 

মৃ্ধহাসি (রে মন্দি হন্ি ) 

মৃদৃভাসি মন জাগায় দেলি ছু! ॥ রং॥ 

কম্কপ সধুরত্বরে” জরষরে শিখাওয়ে_ 

তৰ্গ্রীতাকে (রে মক্রি বি ) 
ভৰলীতাকে চিত উতলায় দেলি হো ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী। 

ঝুমর নং ৭১। 

সঙ্গে যত সহচরী, মাঝেতে ও কে স্ন্মরী ? 

তারে েরি' পরাণ উতলা । 

চলে? যার ধনী যেন মরালিনী 

রূপেতে চমকে চপলা॥ 

॥ রং॥ কক্ষেতে কলসী সরসী-সলিলে 

ও কে বায় যোড়শী বাল! ৪ 

বরণ জনি কাঞ্চন চন্পকদর্গ-দলন 

চাদের বরণ হতেও উজলা । 

প্রকুল্প কমল ৫ ও মুখমণ্ডল 

হের্রিলে বাড়ে মদনজ্ালা ॥ রং ॥ 

নয়ন হেরি” হত্রিণী লাজে বননিবাসিনী 

লাজে পালান় খঞ্জনী চঞ্চল । 

কাম নিরস্তর ফুল-ধনুঃশর 

ধরি” তাহে করিছে খেল! ॥& বং ॥ 

সুছহাসি বিশ্বাধরে তনু সাজে নীলাহ্বরে 

যেন মেঘধেতে শশী যোলকল1। 

ভবগ্রাত। বলে ও কুচমণ্ডলে 

কিবা সাজে রতনের মালা ॥ রং ॥ 



৭০ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে 

নঘীর প্রতি শ্ত্রীমতীর উক্তি । 

ঝুমর নং ৭২ | 

সরস মুর্তি হেরি” রসবতী সবিনয়ে অতি সজনীর প্রতি 

কহেন নৃপতিবালা। 

আজি সরোবরে হেরি সে নাগরে 

ফুলশনে প্রাণ উতলা সখি ! ॥ 

॥ রং ॥ হেরি পীতবাসে মদন বিকাশে 

উর্নসে উপজে জাল! ! 

শশাঙ্কবদন লুন্দর কেমন অতি স্ুগঠন আুচারু দশন 

যেমন সুকুতানাল। । ৃ 

সরোজ-নম্বন শ্রতিপরূশন 

চাহনি জিনি চপল ॥ রং ॥ সখি! 

ষত্বষ্কান্তধর স্ুবিষ্ব-মধর হেরিনিরস্তর সানন অন্তর 

সকল নুন্দর কালা | 

স্থপীভবসন কটাতে শোভন 

তচ্ছ জিনি মেঘমালা ॥ রং ॥ সখি! 

সান্জে কত শত মণি-মরকত শ্রবণে দোলিত কুগুলললিত 

চূড়ায় শিখিপুচ্ছহেলা । 
স্কবগ্রীতা বলে পদ্-শতদলে 

মন-লি মাতোয়ালা ॥ রং॥ সথি। 



ঝুমর- রসমঞ্জরী । 

এঁ ঝুমর নং ৭৩। 

কঠে বিনোদিনী শুন লো সজনি! 

দেখনু আজি সে নাগরে । 

দিবা অবসানে কদম্বকাননে 

বাজাতে বাশরী প্রেষভরে ॥ 

॥ রং ॥ ষদবধি আতা ! 

দেখেছি তাক, দহিতেছে তন ফুলশরে ॥& 

জিত জলধর নীল ইন্গীবর 

কত শোভা সে কলেবরে ৷ 

ষেন কত শত রী বুতি-অনমথ 

ভাবছে সুষমাসাগরে ৪ রং ॥ 

নুখ শশধর সহান্য সুন্বর 

ভাতিছে অরুণ অবরে । 

আন্ত লোচন চঞ্চল খঞ্জন 

অপাঙ্গে পরাণ লব হনে ৪ রং 

বক্ষঃ সুবিশাল তাছে বনমাল 

অলকারঞ্জিত ভালপরে। 

কটা সুম্ অতি হেরি সুগপতি 

লাঁজে পশে গিরিগহবরে ॥ রং ॥ | 

ধৃত গীতধড়। শিখিপুজ্ছচূড়া 
অবণে কুগুল দোলে রে 

চরণ-ক মলে মধুপান ছলে 

ভবমন-অলি গুজবে 9 বং । 



৭২ বুমর-রসমঞ্জরা | 

এ ঝুমর নং ৭৪। 
ভান্গুস্থতা-চারুকুলে হেরিনু কদন্বমুলে গে! 

€ সখি 1) ত্রিভঙ্গের ভ্রভঙ্গরঙ্গে অনজদীপন ॥ 

॥ রং॥ আমি কিরূপ হেরিলাম গে 

বল ললিতা বটে কোন্ অন ? 

(কদমতলায় দেখে এলুম কালীয়াবরণ ) 

নবীন-নীরঘ-শাম রূপে দ্রিনি কোটি কাম গো 

(আহ! ) কটাতে দড়িতদাম স্থপীভবসন ॥ রং ॥ 

বিকচারবিন্দ প্রায় 

বিকচারবিন্বনেত্র 'চন্দনে চচ্চিত গাত্র গে 

(তার ) পবিত্র বিচিত্র ভালে অলকা রঞ্জন ॥ রং ॥ 

উরে ধরেন বনমাল শবে হেমকু গুল গে 

(আঠ1 1) কেয়ুর-্বলয় করে সুরলি ধারণ ॥ রং ॥ 

চরণে চরণ ছাদা সে ছাদে মোর মন বাধা গে! 

(তবে ) ভবশ্রীতা কৰে সথি আমারে! তেমন ॥ বং ॥ 

অথ শ্রীরাধার বাসরসজ্জা বর্ণন 
ঝুমর নং ৭৫ ॥ 

হের লো প্রাণসজনি ! বিগত স্ুখরজনী 

মান স্থধাকর 

শুকাইল পুষ্পমাল! শব্যা মনোহর ॥ 
19রং | কুঞ্জে এলো না! নাগর ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ৭৩ 

প্রন্ষুটিত নলিনীর স্গন্ধে মন্দ সমীর | 

১ বহে নিরস্তর : 

গুণ. গুণ. স্বরে খেলে সুখে ভ্রময়নিকর ॥ রং ॥ 

কোকিলের কুনুম্বরে মোর মরম বিদরে 

ব্যাকুল অন্তর 

(িধেছে কুম্ুমশরে মদন পামর ॥ রং 

কুপ্রে বসি” একাঁকিন্ী কিকরি বল সঙ্গিনী? 
উদ্দিত ভাস্কর 

ভবঞ্সীতা ভাবে হরিচরণ শ্রন্দর ॥ রং ॥ 

এঁ ভাছুরীযা ঝুমর নং ৭৬। 
আমারে রাখিয়া আশে সে রহিল কার পাশে 

কপট করিল ছলন৷ 

অদ্ধনিশি গত তবু এলে! না ॥ 

॥ রং ॥ কপট করিল ছলন! ॥ 

আকাশে পুরণ শশী চালিছে অনলরাশি 

ফুলগন্ধে বহে পবনা। 

নবকুপ্রে ভ্রমরের গুঞ্না ॥ রং ॥ কপট করিল ছলন! ॥ 

কোকিলের কুহুম্বরে মরম যেন বিদরে 

বাড়িছে বিরহ-বেদন! ॥ 

বিধে হিয়া ফুলশরে মদনা ॥ রং ॥ 

বাও সখি আন তাবে এ বিপদে রাখ মোরে 

সহেনা দারুণ যাতনা, সহেনা দারুণ বেদনা । সহেনা দারুণ যাতনা । 

ভবপ্পীতার হরিপদ-সাঁধনা ॥ রং ॥ 
৫১০) 



4 ঝুমর-রসষণগ্জরী । 

এঁ ঝুমর নং ৭৭। 
এ মধুযামিনী যায় ন। আইল বসান 

প্রাণসথা না আইল । 

সি ! কার প্রেমের ফাদে পাখী ধরা গেল? 

1 কেন নাগর না আইল ? 

নবীন-প্রেষের পথে কাট। দিল ॥ 

আতর চন্দন চুয়া পু্পমালা পান গুয়। 

সকলি পড়িক্না রৈল। 

সথি। কপুর্বাসিত জল বাসী হৈল ॥ রং 

অঙ্গের ভূষণ আদ সৃকি হইল বাদী 

চন্দন গরুল হৈল 

চেবর, চাদের মগ্ডলে বিষ বরধিল ॥ রং ॥ 

কোকিল পাড়িচ্ছ গালি ভ্রমর বিষের ডালি _ 
শবদে শ্রবণ গেল । 

ভবপ্পীত1 কে প্রেমে দাগ! দিল ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ৭৮। 
আধার অধিকপ্রায় সুথনিশি বনে যায় গে 

বুস্ঠাম কুঞ্জেতে এলোনা । 

ভাবি গুণি' কমলিনী 

বিরহেতে বিষাদিনা 

কহে সথিরে বিধুবদন। 

॥ রং ॥ বধু আসিল না ॥ 

কহ সখি! কি করিব? কেমনে তাহারে পাব গে! 

কিসে বাবে বিরহ-বেদন! | 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

আশমাম্ে রাখির আশে সে রহিল কার পাশে 

কোন বৈরিণী দিল যাতন! ॥ রং । 
কথ-শারদ-বামিনী দংশে যেন ভুজঙ্গিনী 

গরলেতে জীবন বাচে না। 

আকাশে পুরণ শশী ঢালে অনলরাশি 

বিবে কুস্থমশরে মঙ্গনা ॥ রং ॥ 

ফুলশব্যা শ্রকোমল যেন কণ্টক সকল গে 

ফুটে অঙ্গে পরাণে সহেনা । 

বাও যাও সহচাঁর ! আনিকা মিলাও হরি 

পুরাঁও ভবপ্রীতার বাসন! ॥ রং ॥ 

&ঁ মর নং ৭১ । 
(জগে ব্ৈলাষ জার'নিশি না আইল কাদশশী 

প্রকাশিল পুর্বদিশি নাশি তমঘোর ॥ 

॥ রং ॥ আমার প্রাণধন না৷ আইল 

সরে! নিশি হেল ভোর ॥ 

বাসি হেল ফুলের মালা ন। আইল নাগরকাল" 

চিত হইল উতলা! শুনি পাখীর শোর ॥ রং ॥ 

পরিনা মোহনভূষা হরষে ধাইল উষা 

শশাগ্ক ডুবিল আশা! ত্যাজিল চকোর ॥ রং & 

পাতিম্না কুন্ম-শষা! ৰড় পাইলাম 'লজ্জ! 

ভব্গ্রীতা কহে দাঁগ। দিল মনচোর ॥ বং ॥ 

এঁ খেমট! ঝুমর নং ৮* | 
তাঁর রে মধু-বামিনি ংশে যেন ভূজঙ্গিনী গে 

কোকিলের কাকলি কর্ণে লাগে তালি 

৭৫. 



৭৬ ' ঝুমর-রসমজজরী । 

তন্থু হৈল জর জর সখি! 

॥ বং ॥ মদনে হানত পঞ্চশর সখি! 

গন্ধ মলয়-বাত সেন যেন বজ্কাধাত গে! 

কোমল নৃণালশয্যা যেন বাল 

ংশিতেছে নিরস্তর সথি ৪ বং ॥ 

চন্দনে ভিজালে অঙ্গ ছুটে অনলস্ফুলিঙ্গ গে। 

কর্পুর তান্ুল লাগে যেন শূল 

বিষ বর্ষে সুধাকর সখি ! ॥ রং ॥ 

পলকে প্রলয়প্রায় সুথ নাহি ধরাশব্যায় গে 

'ভবগ্রীতা ভণে ভাব অকারণে 

আসিবেন বংশীধর সাঁখ 1 ॥ রং ॥ 

ঝুমর নং ৮১ । 
বসস্তপুর্ণিমা রজনী আজ মোর কুঞ্জে নাহি এলো রসরাক্ত 

বিরহদহনে মরি 

সুধাংশু মগুল বরিষে গরল 

সজ্জা হল বিষধরী রে ॥ 

॥ রং ॥ বুথ! গত সখি ! আজি নুখবিভাবরী ॥ ৃ 
অবণ দহিছে কোকিলতানে মরম দহিছে নদনবাণে 

বল কি উপায় করি? 

সুগন্ধ পবন বহে অন্ুক্ষণ 

যেন অনললহরী রে ॥ বং ॥ 

নবাঁন-গরাফুল্প-কুলে ঝঙ্কাৰিয়া নবপরিমল-সুগন্ধে মাতিস়া 

খেলে ভ্রমর-ভ্রমরী | 

দারুণ পাপিয়া ভাকে পিয়া (পিয়া 

শুনি” মনে পড়ে হরি রে ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

অঙ্গের-ভুষণ নীলদুকূল হানিতেছে ষেন কত শত শূল 
পরাণ উঠে শিহুরি” 

ভবগ্ত্বীতা ভণে সে নীলরতনে 

খআর্চনব চরণে ধরি, রে রং॥ 

আীঞ্বীহরি-বন্দনা কবচাত্বক । 

ঝুমর নং ৮২। 
জয় হে শ্টাননূন্দর ! বসণাজ রাসেখ্বর শুন ওহে 

শুন প্রভু রাধকাকগ্রন ! 

নটবরবেশে হরি লহস্বা ব্রজন্থন্দরী 

করেছিলে রাসের স্জণ। 

সে বাস-অন্থক রণ ক'রুতে চাহি এখন 

তাই ডাকি বাক বংশীধারি ! 

সর্বাঙ্গে বূপ প্রকাশ আবিভাব কর আপি” 
যে রূপে মজালে ব্রজনারী ৪ 

সুমর নং ৮৩। 

মাধব মম্তকদেশে হাযাকেশ থাক কেশে হে 

কপালেতে পতি কমলার । 

ৰদনে বংশীবদন নয়নে পদ্থলোচন 

কণ্ঠে বৈকুঠেতে বাস বার হে হে ॥ 

॥ রং ঞয় নন্দকুষার ॥ 

ক্রযুগে করুন বাদ বর ভ্রতজে প্রকাশ হে 

কুণ্ভদ্গ ব্রতর-অজনার। 



৭৮ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

কর্ণে নীলবর্ণ তন্মু শৃঙ্গার-পক্কজ-ভানু 
মকরাককতি কুগুল যার হে হে ॥রং॥ 

ভুজযুগে বংশীধারী ক্সমধুর-নাদকারী কে 
সব্ববাদ্যে দাও অধিকাষ। 

হও হ্ৃদয়'বহাকী :. ভুগুপদচিহ্ধারা 

দামোদর উদ্বরে আমার হে হে ॥ বুং॥। 

পদ্মনাভ নাঁভিকৃপে চরণ বামনরূপে হে 

বক্ষাকর হে ককুণাধার ! 

সর্বাঙ্গে মেঘাঙ্গ আ্ঞাম যার স্থুত হয়ে কাম 

নিজরূপে ভুলাম্গ সংসার হে হে॥রুং॥ 

শব্দস্পর্শ-ব্ূপে আর বস-গন্ধেতে আমার ভে 
সর্বব্যাপী অনন্ত আকাল 

দ্বিজ ভবপ্ত্রীত' বলে পাই যেন অস্তকালে 

কৃষ্ণরূপে ভবকণাধার ভে হে। রহ 

অথ শ্রীরাধিকার হুর্জর-মানভগ্জন পাল 
ভ্রিপদী। 

* মাধবমিলন তবে বাধা বাস-সজ্জ। কৰে 

পশি” সুখে নিকুজ-মন্দিরে। 

সঙ্গে বত সত্ীগণ করে সুখ-আয়োজন 

ভাসে সবে শ্তাম-প্রেমনীবে ॥ 

আতর চন্দন ফুল শব্যা মাল কি তান্থুল 

রাখে সবে অতি সঘতনে ।, 

নিশি প্রাঙ্গ দ্বিপ্রহর এলোন? শ্তাম-নাগর 

থেদে রাধা কহে সথিগতণ। 



বুমর-রসমঞ্জরী । ৭৪ 

ঝুমর নং ৮৪ । 
হের সহুচরি ! বাক্স বিভাবর " 

এলোনা কপটের মুল রে। 

কোকিল কুরে বিধিছে অন্তরে 

মদনে বিরহ-শৃল রে॥ 
॥ রং এলোন। ভ্রিভঙগ-শ্তান 

পরাণ ব্যাকুল রে॥ 

সুমধুর স্থরে ভ্রমর-গুঞতে 

কুজে চুমি' নব-কুল রে। 

স্ধাকর-কর অনল-প্রথর 

গরল ভেল তান্ুল ব্ে ॥রং॥ 

অঙের ভূষণ বৃশ্চিক বৰেমন 

সাপিনী-নীল-ছকুল রে। 

কণ্টক সমান শষ্যা অনুন্ান 

দহিছে কুজ-মঞ্তুল বে ॥রং॥ 

নার যার তরে সে মক্তিল পঞ্গে 

পর-প্রেমে প্রেনাকুল। 

ভবপ্রীতা ভশে মানস-দর্পণে 

হেত্রি সেরূপ অতুল ॥ রং ॥ 

ঝুমর নং ৮৫ । 

নীরদবরণ শ্াম দ্বিরদ-গষনে 

নটবরবেশে বাক্স শ্রীমতীমিলনে 1. 

॥ রং& নব বৃন্দাবনে, পথে দেখ! বাঁকা শ্তামে চক্দ্রাবলীসনে ॥ 
চন্দ্রাবলী কহে বধূ! তোমার বিহনে 

দিবানিশি মরি প্রাণে মদন-দহনে 1? রং ॥ 



ঝুমর রসমঞ্জবী । 

চল হে নাগর ! মোর নিকুঞ্জ-ভবনে: 
অনক্গ প্রসঙ্গে নিশি বঞ্চিব ছজনে ॥ রং 

বাধিল মবাধবে ভুজ-ম্বণালবন্ধনে 
ভবল্রীতা কহে হবি সচিস্তিত ষনে ॥ রং ॥ 

ভ্রিপদী। 

কে তবে নীলমণি আজি ক্ষম চক্ছ্রাননি ! 

বাব বাধা-বিনোদিনী পাশে । 

মোর আশে কমলিনী লইয়া! যত সঙ্গিনী 

আছে ধনী বসি' কুঞজবাসে ॥ 

ভাছুরীপ্বা ঝুমর নং ৮৬ 
কালি নিশি তব সনে বঞ্চিব সুখমিলনে 

মিলাইব অধবরে অধর গো। 

হৃদয়ে ধরিব পয়োধর গো ॥ 

॥ রং ৪ আজ ধনি ! মোরে ক্ষমা কর ॥ 

আজ বাধ! সনে নিণ্শ ষাদ না মিলি রূপি ! 
ব্যাকুল হবে তার অন্তর গে! । 

মধনে হাশিবে ফুলশর গো 0 রং ॥ 
ব্ষিম কুনু মবাণ ঘহবে রাধার প্রাণ 

কুপিতা ভবে মোব উপর গো! । 
ন1 রুভাবে উপায় অপর গো 0 বং ॥ 

রাধার ঘটিজে মান মোর ভিশ্বা কম্পমাঁন, 
দ্“শিবে বিরহফ-বিষধর গো । 

ভব্গ্রীভান গতি রাধাবরহ গো ॥ রং 
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ভাছুরীয়। ঝুমর নং ৮৭ । 
এত শুনি চন্জ্রাবলী কহে শ্তামে হাসিয়া 

পেয়েছি তোমারে বধু না দিব ছাড়িয়া ২॥ 

নাগরে থরিয়। কুঞ্জে আনে রসবতীয়। 

ছুজনে করত €কলীমদনে মাতিয়া ২ ॥ 
রামার কুল ২ হরে কাল-শশিয়া 

কমলে পশিল অলি রসেতে বসিয়া ২॥ 

ভবপ্রীতা কহে মাতে যুবক-যুবতীয়! 
সময় বুঝিয়! বাণ হানে রতিপতিয়া ২॥ 

. পন্মার। 
না আইল নাগর, রজনী অবসান। 

উদয় শ্রীরাধার মনে হুর্জক্ মান ॥ 

ভ্রীরাধার উক্তি--ঝুমর নং ৮৮। 
হের লে৷ সজনি ! ভেল প্রভাত শীতল-সমীরে শিহরে গাত 

দোলে তরুপাত ডাকিছে বিহঙগ জাগিয়। । 

সুন্দর [সন্দূর-রাশি লো যেমন শ্ঠামাঙগী-বসুধা-সীমস্তে শোভন 
তরুণ অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়। 

॥ রং ॥ এখনো না এলে! কালী য়া লম্পট বনমালীয়! ॥ 

সরোবরে বাক কৃলবালাগণ নিশি জাগরণে অলসনয়ন 
চঞ্চল-চরণ ঘুমঘোরে যায় টলিয়া 

ভ্রমরনিকর মধুপান তরে নলিনীকানন অন্বেষণ করে 

গুণ. গুণ, স্বরে যেন মন-প্রাণ লর কাড়িয়! ॥ রং ॥ 
অন্তাচলগত রজনী-রঞ্জন কুমুদিনী করে নিরবে রোদন 

যার আখিনীরে নিশির শিশিরে ভাসিয়া । 
(১১) রী 
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চকোর-চকোরী বসি ছুঃখমনে চক্তবাক সখী প্ররিক্লার মিলনে 

পতি-দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া ॥ রং ॥ 
ষাও সহচরি থাক ছাবদেশে বদি সে কপট আসে নিশিশেষে 

বলিও স্রোষে “যাও হেথা হতে চলিয়া” | 

ষ্বায় ভাল তবু থাকে কিছু মান নহে প্রতিশোধে করো” অপমান 
নহে স্থবিধান কহে ভবগ্রাতা তীবিয়া | রং ॥ 

ছনা। 

গত বিভাবরী নেহারি শ্রীহরি পরিহরি নবকামিনী। 
আসি রাধাদ্বারে সভরে নেছারে কছে বৃন্দ দ্বারবাসিনী ॥ 

হিন্দি ও ব্রজভাষ! মিত্রিত ঝুমর নং ৮৯। 
কৌনহো তুম্ নেহি কুছ. মালুম্ ইধর কাহাসে আতে হো 21 
দ্বারসামন! চোরসমানা আধ-ম্রখড়া দেখলাতে হে 2 ॥ 

॥ বং ॥ হটে! যাওজী বংশীবালে ! কাহেকে অন্দর আতে হো ?॥ 

ক্যাহে লাঠি ক্যা সিধকাটি হাতমে ক্য1 দেখ্লাতে হো ? 

ঝাইরাজাকে ধনহরণেকে চোরি মতলব লাতে তো। 2 ॥ বং) 

বাত কিয়া রং পরনারীসং ভোর হি্কাপর আতে হোৌ ?। 

সিন্ুর কজ্জল সুখপর ঝলমল জরা সরম নেহি খাতে হো? 

॥ রং ॥ পহিরণ্কাল। বরণ-.ভি কাল! নথর্দাগ দেখলাতে হো । 

রাতজাগরণ, তাকে কারণ, ললিআথ চম্কাতে হো ॥ রং ॥ 

'ঝাতকা ডের! যান! তের! বেহতর্ হুকুন রহ পাঞর্জেভো। 

ভবগ্রাতাচিভ হরিপদসে প্রীত ছুসরেমে কে) ভুলাতে হৌ ॥ রং 

ভ্রীরুষ্ণ উক্তি--_ভাঁছুরীয়া। ঝুমর *ং ৯০ | 
চিনিলেন। সহচব্রি ! আমি শ্ররাধার গ্রভর' 

দ্বারে থাকি ধঞ্জে অসি-ঢাল গো ॥ 

রং॥ মোব্ে চোর বল কি জঞ্জাল ॥ 
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সধকাটি নগ্ন রূপসী করেতে মোহন-বাশী 
রাধানামে সাধ সদাকাল গো ॥ রং॥ 

করিতে দেবীপুজন করি কমল-চয়ন 
কাটাদাগ হৃদয়ে বিশাল গে! ॥ রং ॥ 

পুজ্জেছিলাম ভগবতী তাহারি প্রসাদ দূতি ! 
সিন্দুর-কজ্জলে মাথা! ভাল গো ॥ রং ॥ 

অভিসারে নীলবাস আধারে নহে প্রকাশ 

পথ ভুলে এষন বেহাল গো ॥ রং ॥ 

দ্বিজ ভবঞ্গীতাভণে খেলে হি-বৃন্দাবনে 

বাধাসনে ত্রিভজ রাখাল গো ॥ রং ॥ 
 শয়ার। 

কুপিতা হইল বুন্দ। কপট উত্ভরে । 

রাধার হইয়া কহে ত্রিভঙ্গ-নাগরে ॥ 

খ্যামটা ঝুমর নং ৯১। 
যাও হে সেখানে নবীন। যেখানে 

তোমার বিহনে ভাসিছে আখিনীরে ॥ 

) রং ॥ বাও হে ফিতে সে স্ুখ-মন্দিরে ॥ 

আমর! ললনা ন! জানি ছলন। 

দিও না যাতনা অবল! কামিনীরে ॥ র্ং ॥ 

অলীক-বচন কহ কি কারণ ? 
ধন্মে বিসর্জন দিওনা হে অচিরে ॥ রং ॥ 

রাধা অভিনানে বাগ হানে যানে 

ভবপ্রীতা ভণে শ্যাম ! ভয় কি স্ধারে ? ॥ রং ॥ 
পয়ার । 

সাধব বুঝিলা ছল হইল বিফল” 

বাকাস্তাম কন কথ; সাজিয়া সরল ॥ 



৮৪ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

ঝুমর নং ৯২। 
রাধার বিরহ-অসি বাজিছে পরাণে 

বিধোনা আর সহচরি ! হিয়া বাক্যবাণে ॥ 

॥ রং? চল চল গরবিণি! 

বাচাও মোরে বাই-দরশনে ॥ 

এ বিপদে শশিমুখি ! বাচাহ জীবনে 

বিষম কুন্ম-শরে দছিছে মদনে ॥ বরং ॥ 

যদ বল শ্রীমতী আছেন অভিমানে 

সাধিব ধব্রিক্সা তার বুগগলচরণে ॥ রং ॥ 

যদি না! নেহারে রাধা,করুণ-নকনে 

কি কাজ জীবনে দ্বিজ ভব্প্রীতা ভে ॥ রং ॥ 

ত্রিপদা । 

সাম-কাতরবচনে দয়! হয় বুন্দামনে 

কহে,ন্বাধ। মানে ধরাসনে। 

তোমা হেরিলে দ্বিগুণ জ্বলিতে পারে আগুন 

গুণমণি ' ভয় হস মনে ॥ 

ষাও একা বাকাসথা বেখানেতে শ্রীবাধিক! 

ূ ধর গিয়ে যুগল-চরণ । 

সঙ্গে বাইতে নার্িরব তোমার পশ্চাতে যাব 

বুঝাইব তোমার কারণ ॥ 

পক্ষার । 

শুনি” হরি রাধা-কুগ্জে করেন গমন । 

শ্তামে হেরি ক্রোধে বাধা বলেন বচন ॥ 
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ৃ্ ঝুমর নং ৯৩। 

ছু'য়োনা ছুয়োনা কপট আমারে পাঁপিনী সম্ভোগ করেছে তোমারে 

ধিক হে নিঠর কালা !। 

শুনহে অগ্চি ! উচ্ছিষ্টেতে কুচি 

ন1 করে ব্রজেম্্রবালা ছে ॥ 

॥ রুং ॥ যাও হে নাগর ! বাও স্থানান্তর 

দিতে এলে কেন জালা 2 

তোমার কারণ জাগি সারানিশি ভুমি রৈলে বথা নবীনা রূপসী 

নবপ্রেমে মাতোয়ালা । 

প্রভাত সময়ে রতিচিহন লয়ে” 

হেথা এলে নন্দলাল হে ॥ রং ॥ 

নিশিজাগরণে অলসনক্বন পীতাম্বরর ভুলে সুনীল-বসন 

মান বনফুল-মালা । 

ভবপ্লীত। বলে সিন্দুর কপালে 

মেঘেতে অরুপ-আল! হে ॥ রং॥ 

পরার । 

উপায় ন। হেরি শ্তাম চিস্তাকুল মন । 

করেন কাতরে বাধা্চরণ ধারণ ॥ 

ঝুমর নং ৯৪। র 

তোম! বিনে বিধুমুখি ! চারিদিকে শূন্ত দেখি 
প্রাণ বিরহে জালায় রে। 

ফুলশরে হানে হিয়্াপরে মোরে জোরে মদনায় রে ॥ 

॥ বং রাখ মোরে বিনোদিনি! 

তোমার ধরি ছুটী পায় রে॥ 
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তৰ প্রেম আশা করি, * রাখালের বেশ ধরিঃ 
আমি রয়েছি হেথায় রে। 

দেখ করে বাণী থাকি দিবানিশি 

তোমারি গুণ গায় রে ॥ রং ॥ 

নকসন-চকোর মোর হয়েছে প্রেমে বিভোর 

হেরি সুখ-চক্দ্রমাসস রে । 

তব নামে লেখা দেখ শিখি-পাখা 

ধরেছি» চুড়ায় রে ॥ রং॥ 
তুমি যদি না হেরিবে হদয়েতে ন! ধন্সিবে 

ঝাপ দিব বসুনার রে। 

ভব্গ্ীতা ভণে ওই পদ বিনে 

সকল অনুপায় বে ॥রং॥ 

ঝুষর নং ৯৫1 

শুনিয়া মাধব-বাণী ক্রোধে কহে বিনোদিনী 

কেন বুথ জালাও প্রাণ আমার ॥ 

॥ রং ॥ দেখিব না আর 

এ জীবনে ও সুখ তোনার ॥ 

পরমুখে মুখ দিলে পরের উচ্ছি হ'লে 

হেন সুখে কাজ. কি রাধার ? 1 রং ॥ 

্ ত্যজি' কুল-ধর্্মবরীতি লম্পটে করি+ পীরিতি 

পেয়েছি উচিত পুরস্কার ॥ রং ॥ 

বাও ত্বরা স্বানাস্তর নহে দেখিবে নাগর 

নিজ প্রাণ করিব সংহার ॥ রং ॥ 

কে বেণী বন্ধ করি” প্রাণ দিতে চাহে প্যারী 
ভবপ্রীতার হরিপদ সার ॥ রং! 



ঝুমর-রলমঞ্জরী । 

ত্রিপদী। 

বিষম ব্যাপার হেরি বন্দ! কহে আখি ঠারি” 

ভরিবে যাইতে স্থানাস্তরে । 

সীর ইঙ্গিতে হরি রাধাকুঞ্জ পরিহরি” 
চলিলেন বিষাদ-অস্তরে ॥ 

বন্কিমনেত্র-নেত্র সজল প্রভাতে যেন কমল 

গমন যনের অনিচ্ছায় । 

মন্ত্রপ্রচালিত ফণী যেন ত্যব্জি* নিজমণি 

মন্ত্রিপাশে বিবশেতে যায় ॥ 

খ্যামটা ঝুমর নং ৯৬ । 

কান্তারে ত্যজি' কান্তারে শ্রীকান্ত বান কাস্তারে গো 

দশা! যেন পাগলের পারা । 

কোথাক্স যাবেন তার মনেতে নাহি বিচার 

চঞ্চল-চরণ টলে দিশাহারা ॥ 

॥ রং ॥ হুনয়নে ধারা ॥ 

রাধা-কুঙ্জ পরিহরি' মুদুপদে যান হরি গো 

যেমতি পথিক পথহারা । 

হায় রে.! যেন সন্ধ্যায় চক্রবাক অনিচ্ছায়, 
যায় দূরে ত্যজি” নিজ প্রিরদারা ॥ রং । 

অসরল গতি তার ধরায় বসেন বারশ্বার গো 

চক্ষুজলে ভাসে বক্ষ সারা । 

মাধবের দশ। হেরি কান্দে বৃন্দ! সহচরী 
পশুপক্ষী কান্দে হামে দেখে বারা রং ॥ 

৮৭ 
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কভু হয়ে নিরুপায় . পাঁলটি চান বাধায় গে! 
খেদে বলেন কি কৰিলে তার ? 

ভবঞ্ীত। কহে হত্সি কবে পাব পদতরী ? 

কবে ঘুচিবে আমার ভবকার! ? & রং। 

ভ্রিপদী।, 
হেরিয়া হুচ্জযর় মান বুন্দা করে অনুমান 

এ মানের নহে পরিমাণ । 

কি ঘটিবে পরিণাম অপমান-খেদে শ্তাম 

অভিমানে ত্যজে বছ্ি প্রাণ ॥ 

করি এই অনুমান বৃন্দা-হিয়া কম্পমান 

গশ্যমষান স্ঞামের পশ্চাতে। 

বায় ধীরে বুন্দাসখী না জানেন বাক- আখি 
যান চলি মনের বিষাদে ॥ 

হা! রাধা ! হা রাধা ! বলি, সুরছিত বনমালী 
খসিলেন ধরণী উপরে । 

বুন্দা করে হাক হায়! অতি ভ্রুতবেগে ধায় 

ধরে গিয়া ভ্রিভল-নাগরে ॥ 

পক্সার । 

হরি-দশ! হেরি” বুন্দ। মনে পান্থ তাপ। 
অবলা-ম্বভাবসিদ্ধ আরস্ভে বিলাপ ॥ 

ঝুমর নং ১৭। 

হেরি 1ধা-মান হারাইক। জ্ঞান পড়িলে ধরণীতলে হে? 

ধিক্ শ্টর'ধারে হেন মণিহারে আদরে না ধরে গলে কে। 
॥ রং ॥ কেশব! কেন শবসম 

তব শয়ন ছেরি ভভূতলে হে ?॥ 



ঝুমর-রসমগ্ররা | ৮৯ 

দয়াহীন। হরি ! শ্র/বাধা-কুঞ্জরী পশি' প্রেম-হ্দজলে হে! 

উপাাঁড়িয্! হাসন ! ফেলেছে খুলান্প ওই বে নীলকমলে হে ॥ রং ॥ 

উঠ কালশশী ! দেখাও সে হাসি যে হাসিতে প্রাণ গলে হে। 
তৰ স্ানমুখ হেরি” বাড়ে ছথ বুক ভাসে আখিজলে হে ॥ রং॥ 

যাবে মান ছার পাইবে আবার সেই ব্রাধা অবছেণে হে। 
ভবপ্ীতা ভদে পুজিব দুজনে হৃদর-রাসমগুলে ভে ॥ রং ॥ 

ভিপদী । 
রোগের নিদানসার কন্দপ-জ্বরবিকার 

তেই হরির ম্ুচ্ছ1 ঘটে ছিল । 
ললন?-০কো মল-অঙ্গ পরশনে সুচ্ছ1ভঙ্গ 

ত্রিভঙ্গের জ্ঞান ঈর্শারিল ॥ 

ভাছুরীযা ঝুমর নং ৯৮। 
চেতন পাইয়। হরি কছেন বুন্দে সহচরি : 

পারি না আর থাকিতে গোকুলে ॥ 

॥ রং ॥ রাধার বিরহশ্ল বিধে হৃদ্দিমূলে ॥ 

মাথাও আনি ভন্মরাশি সাজাহ মোরে স্গচাসী 
বাব কাশী ধরির। ত্রিশুলে ॥ রং ॥ 

মানভঙ্গের কারণ আরাধিখ ভ্রিলোচন 

বিন্বদল ধুতুরার ফুলে ॥ বং ॥ 

ভবঞ্সীতা কছে হরি! পদতরীর আশ! ধরি' 

বসে” আছি ভবনদীর কুলে ॥ রং ॥ 

.ঝুমর নং ৯৯ । 

বৃন্দ! কহে কালশনী ! তুমি হু*বে কাশীবাসী 

গুনে হাসি আসে হে বদনে 

কানণী গেলে কাশীনাথ পড়িবেন চরণে ॥ 

€১২) 
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॥ রং কাঁজ কি কাশী যেয়ে বধূ! 

থাক বৃন্দাবনে ॥ 

পুণ্য লাগি কণী যাবে দ্বিগুণ পাপ বাড়াবে 

সেটা বারেক ভেবে দেখ মনে 

কুলবতীর কুল ভাঙ্গিবে বঙ্কিম-নয়নে ॥ রং ? 

যাইয়া কালিন্দীকুলে বসিয়া কদস্বমূলে 

তপে তুষ্ট কর ভ্রিলোচনে 

আমি যেয়ে শ্রীমতীরে সাধিব বতনে ॥ রং ॥ 

বাধার ভ'লে ক্রোধ শাস্ত 0তাম। তবে প্রাণকান্ত ॥ 

নিতাস্ত কাতর! হসবে মনে 

ভবপ্রীতা হ'বে স্বখী' যু্গল-মিলনে ॥ রং ॥ 

খ্যামটা ঝ্মর নং ১০০। 

অ1খিঠারে ভাঙ্গিল না মান ভাঙ্গিল না মুহুহাসিতে 

মোহন তানে বাজিষে বাশী নারিলে মান নাশিতে ॥ 

॥ বং । বাশীতে বা হবার নর শ্যাম! ভবে কি ত। কাশীতে ? 

কাণী বাবে কলশশী ! শুনে মরি হাসিতে 

সঙ্গে যেতে পারি বদি রাখ সেবাদাসীতে ॥ রং ॥ 

কেন এমন শিখে ছিলে নাবী ভালবাসিতে 

ভবগ্রীতারর বাচাও হরি ! সংসারানলরাশিতে & রং ॥ 

ত্রিপদ্দী ৷ 
শুনি বৃন্দার উপদেশ চাঁলিলেন হৃষীকেশ 

দিনেশ-নন্দিনী অভিমুখে ॥ 

যাইতে বাইতে শ্যাম শ্রীদা আর সুদান 

দেখিলেন. আসিতে সম্মুখে ॥ 
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হেরি” শ্যামে শোকাকুল 

৪১৯ 

উভয়ে হয়ে” ব্যাকুল 

কছে সথে কেন হেন দশা? 

দেখি” নিজ প্প্রিক্বন্ধু উ্থলিল শোকসিন্ধু 

কন হরি গত সুখ-আশা। ॥ 

ঝুমর নং ১০১। 

প্রাণসখা বলি তোরে পড়েছি বিপদ্দ ঘোরে 

বিধি মোরে বিড়ম্বিল 

সৌভাগ্-চন্দ্রম। রাছ গরাসিল। 

1 রং ॥ কমলিনী তেয়াগিল। 

(বিরহসাগরে আমাক্স ভাসাইল 1) 
বল কি সুখের আশে থাকি আর ব্রজবাসে £ 

স্থথ-আশা মিটাইল । 

বাধার বিরহে প্রাণ জ্বালাইল ॥ রং ॥ 

মানভঙ্গের কারণ আরাধিব ত্রিলোচন 

বৃন্দ) মোরে বুঝাইল। 

কালিন্দীর তীরে সেই পাঠাইল ॥ রং ॥ 

শুনিয়া শ্তামের কথা দুজনার বাড়ে ব্যথা 

কত মত প্রবোধিল । 

তৰ্প্রীতা হরিপদে প্রণমিল ॥ রং ॥ |] 

পকসার । 

দাম সুদাম শুনি' হব্ির বচন । 

কহে মোবা সঙ্গছাড়া শ!1 হব এখন ॥ 

কালিন্দীর তীরে যাব সঙ্গেতে ভোমা র 

যোগাইব আমর! পুজার উপচার ॥ 
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নানাবিধ কথোপকথনে তিন জন । 

স্র্ধ্যস্থতাতটে আসি দিল! দরশন ॥ 

ত্রিপদী । 

যমুনাসলিলে হব্সি বিধিমত শ্নান করি” 
শৈববেশ করেন ধারণ । 

কণ্ঠেতে কুদ্রাক্ষমাল  ত্রিপুণ্ডমণ্ডিত ভাল 
বসিলেন লক্ষে কুশাসন ॥ 

ফল ফুল বিল্বদল ভূঙ্গারে যমুনাজল 

আনি” দিল শ্রীদাম সুদাম। 

নিজ করে জনার্দন পাঁথিব লিঙ্গ গঠন 

করি” আবাধেন দেব বাম ॥ 

ভাছুরিয়া ঝুমর নং ১০২। 
হরি করেন আব্াধন শিব উচাটিত মন 

ভ্রিলোচন কনন্ ভাসিয়া উমারে । 

॥ রং ॥ ডাকেন হবি 

বমুনাকুলে আমারে ॥ 

গাধার ছুঙ্জয় মানে হরি মণ্পী মোর ধ্যানে 

কোন্ প্রাণে থাকি কৈলাস মাঝারে ? ॥ রং 

লীলাময় করি লীলা মম ভক্তি প্রকাশিল! 
আরাধিলা আনাক্স পাইতে ব্বাধারে ॥ বং? 

আমি দেহ হবি প্রাণ উভদ্কে অভেদ জ্ঞান 

কাদে প্রাণ আমার ন। ." 

কহেন গণেশপিতা চল গির্নীক্্র-ছৃক্বিতা 
ভবগ্রীতা তারা ডাকে বারে বারে 1 রং ॥ 
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ললিত ভ্িপদ্দী " 

বুষভে আরোহণ করি পধ্চানন 

উমানে লইজা বামভ্ঞাগে । 

শিল্সেতি অটাজ্উ ভুজক্গ মুকুট 
ভালে বাজবিধু জাগে ॥ 

জটাত্ে গঙ্গাজল কে হুলাহল 

ভসম্-বিভুবিত অঙ্গে ॥ 

করেতে ভ্রিশুল নাশিতে বিপুকুল 
ডমক্ বাধন কৃতি জে ॥ 

সঙ্গে প্রমথগণ করে আস্ফালন 
নাচিছে ভব্ক্ষন্ন ভালে । 

ঘন শিঙ্গা-রব করে সুখে তন্ভব্ুক 

বব বস্ বাজিছে গালে ॥ 

এমভি উমাধব যথা নীলমাধব 

উপনীত হইলা ০স স্থানে । 

নিবি” [বিশ্থ শুক ভক্ত-কন্স তক্ষ 

হ্যাস-ত্রুমাকুল প্রাণে ॥ 

পন্থা ॥ 

ক্তাঞলিঞ্ুুটে হরি উঠি” ছাড়াহলা । 
গদগছদ ভাষে শিবে স্ভবিতে লাগিলা ॥ 

ঝ্ুমর নং ১০৩। 
[1 শিব সুরেশখর ! জন্ম ) শশাক্ষশেখক 

প্রণমি পার্বভা-প্রাপেশর ! 



৭১৪ ঝুমর-রসমঞ্জরা | 

জয় হে ত্রিগুণধারি ! ত্রিনেত্র ক্িতাপহারি । 

জিশৃলী ত্রিপুরসংহারী ॥ 

॥ রং ॥ জয়! হর ব্রিপুরারি ! 

ভুমি প্রভু বিশ্বগুরু ! ভক্তবাঞ্ছা-কল্ন তরু ! 
করে ধর ভ্রিশুল-ডমরু | 

করিতে ভ্রিলোক ত্রাণ নিজে €কল! বিষপান 

জয় মৃত্যুপ্রয়! নদনারি! ॥ রং 

গজেক্ছ-বক্ষবিদারী ; দক্ষমথ-ধ্বংসকারী 

জন্গ প্রভূ ভগ-নেত্রহারী ! 
জয় হে কৈলাসপতি নিবার মোক দুর্গতি 

প্রসাদ শ্মশানবিহাক্গীণ ॥ রং 

প্রণমি মা ' ভগবাতি ! ত্রেলোক্যতারিণী সতি ' 

ত্রাহি ছুর্ণে হর ম! ! ছুর্গীতি । 

দ্বেজ ভব্প্রীতা ভণে রাখ মাতঃ শ্রীচরণে 

যাতন! স্হিতে না পারি ॥ রং ॥ 

পরার । 

হাসি” কন ভগবতী তুমি |ভ্রভুবনপতি 

কি দৃগতি সম্ভবে তোমার ? 

স্ব শামে হঃখ বায বেদ-পুরাণেতে গায় 

তব ছুংখ হরে সাধ্য কার? 

লোকে শিখাইতে ভক্তি 'দারাধিল: শৈব-শক্তি 

ধন্য ধস্ত ভক্তাধান হরি ! 

তব নামে শিব ভোলা নতত সাজি? পাগলা 

বন ও চরাণে ধ্যান ধপ্সি” ॥ 
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ঝুমর নং ১০৪ । 
শিব কন সেই ফলে দাস জানি' তৃষ্ট হলে 

ডাকি মোরে দিলে দরশন 
॥ নং ॥ হে মধুহ্দন ! তুমি মোর আরাধ্যরতন ॥ 

ও চরণে ধ্যান ধরি? স্থথভোগ পরিহরি? 

শ্মশানে করেছি নিকেতন ॥ রং ॥ 

তোমার কমলপদ আমার ম্হাসম্পদ 

দেহ হদে করিব ধারণ ॥ বং ॥ 

শিব চা'ন পদ ধরি তাছে নিবারিয়। হরি 

ধরিতে চান শিব-চরণ ॥ বং ॥ 

অবশেষে হুইজন করেন স্ুখ-মালিঙগন 
'ভবঞ্লীতার আনন্দিত নন ॥ রং ॥ 

পরার । 
এমতে হইল হর্ির-হরের মিলন । 

প্রেমে গদগদ কারো না সরে বচন ॥ 

কিছুক্ষণ পরে ক”ন পার্বতীর পতি । 

ক আজ্ঞ। পালিবে দাস কর অনুমতি ॥ 
ব্রিপধী। 

হরি কন জগদ্গ, কু! 'ভক্তবাঞ্চা-কন্প তরু 

তুমি অঅন্তধ্যামী দয়ামর | 

মম ননে'ভাব জানি, শুধাইছ *লপাঁণ্ি  * 

যেন তব জানা কিছু নয় ॥ 

অলভ্ব্য-ক্সংজ্ঞা তোম।র সাই করিব প্রচার 

আপনার মনের বাসনা । 

রাধা রুষ্ট মোর প্রতি হহুম্পা বাকুল অগ্তি 

করিলায় ভব উপাসনা ॥ 
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জল ছাড়া যেন মীন ফণী হ'লে মণিহীন 

চকোর হারালে পুর্ণশশী | 

যেমতি যাতনা পার মোর ততোধিক হায় 

বন্ত্রণ! বাড়িছে দিবানিশি ॥ 
পট সপ 

ঝুমর নং ১০৫। 

যোগিবেশে যোগীম্বর ! মোরে সাজাহ সত্বর 

নটবর-বেশ হর হর বতনে। 

| রং ॥ মানভিক্ষা তরে যাব রাধাভবনে ॥ 

মহামারার মান্াবল হউক' মোর্ সম্বল 

যাহে প্রকাশি' কৌশল মানভঞ্জনে ॥ রং । 
হের আমার দুর্থীতি শব সমান সম্প্রতি 

হইয়াছি পশুপতি ! শক্তিবিহনে ॥ রং ॥ 

ভবগ্রীতা কহে হবু ! হয়ে সদয় অন্তর 

ভবসিন্ধ পার কর ধরি চরণে বং ॥ 

ভ্রিপদী। 

শুনি হাসেন ভগবতী হাসি হাসি পশুপতি 

ভরিরে সাজান দিয়ে মন। 

|নজ করে মহেশ্বর খুলি” স্যাম-পীতান্বর 

বাধাম্বর করান ধারণ । 

ঝুজি হ'তে ভস্ম আনি, নীল-অঙ্গে শুলপাণি 
মাখান হইয়! সাবধান । 

খুলিয়া চূড়া-মুকুট শিরে দেন জটাজ £উ 

ব্রিশলে দেন বাণীর স্থান ॥ 
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উষ্! কন মহাকাল ! যোগী সাঙজাইলে ভাল 

ভোলানাথ ! হেরি এক ভুগ। 

একে একে চিহ্ন ভার ঢাকিরাছ চমৎকার 

বাঁকা জাখি রৈল চিন্যমূল ॥ 

হাসি কন ঞ্রিপুরারি ৰাকা-আখি ₹তে পারি 
যদি হরি ঢাকেন নয়ন। 

ভ্রিতজ্ ভঙ্গি ইহার ঘুচান ভইল ভার 

এই চিন্ত না হবে গোপন 1 

পয়ার। 

বর দিয়ে হর-গৌরী অন্তহিত ₹ন। 

রাধাকুঞ্জে চলিলেন শমধুন্দন ॥ 

ঝুমর ১০৬ নং খোট্টা এবং বাঙ্গালাভাষ। মিশ্রিত । 
ষোগীরূপসে হে পরকাশ হ্টাম চলে রাধাকে পাশ 

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরুকে তাল। 

বম্ বস্ বম বাজে গাল ॥ 

হে। রাধাজা ছাড়ো মান এহি শিঙ্গামে দেতা তান 

মাফ করে। অহ্ মেরা দোষ । 

দাস পমুবাকে ছাড়ে! রোব ॥ 

ইসিতরহু চল্তে ঘনশ্তা* যা! পছছে রাধাকে ধা 

বাকা প্যারী সথিযন্কে সাথ । 

কহুতিথি মাধবক1 বাত ॥ 

দরসে আতে যোগিরাক্জ দেখা সখীরন্লমাজ 

.., উসি তরফ সব্ দেত। ধ্যান। 

ভবঙ্লীভাকে হবিগুণগান ॥ 

(১৩) 
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ত্রিপদী। 

ললিতা বিশাখা চিত্রা বৃন্দ সুনীতি হ্থুচিত্রা 

ইন্দুমুখী আর চন্দ্রমাল1। 

এই অষ্ট সখী মাঝে বসিয়া! মলিনসাজে 

ছিল। বুষভান্ু-রাজবালা ॥ 

যোগী হেরি” সথীগণ রাধারে কছে বচন 

দেখ অপরূপ যোগীশ্বর । 

তাপষে নেহারি' প্যাকী চক্ষে পূর্ণ অশ্রবারী 
গত ক্রোধ মান সকাতর ॥ 

খ্যামট। ঝুমর নং ১০৭। 

সকাতরে কহে প্যা্ী হের সহচরি ! 

যোগীসাজে বংশীধারী 

আসিছেন হেথা মানভিগ্ষার কারণ ॥ 

॥ রং ॥ হেরি শোকাকুল মন ॥ 

ধিক ধিক মোর প্রাণে না! হৈল মরণ 

তাই করি দরশন 

ষোগিবেশে প্রাণাধিক মদন-মোহন ॥ রং ॥ 

, শত ধিক ছার মানে প্রাণ-সহচরি ! 

ষে মানের তরে হবি 

যোগিবেশে ব্রজদেশে করেন ভ্রমণ ॥ রং ॥ 

এত কহি” ধায় প্যারী যেন উন্মাদিনী 
যথা প্রভু নীলমণি " 
উচ্চৈঃম্বরে কান্দি” ধরে হরির চরণ ॥ রং । 
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বাধা কহে সম্বর ও বেশ প্রাণেশখর ! 

দেখিতে না পারি আর 

ভবপ্রীতা কহে রাধা হারান চেতন ॥ রং ॥ 

ত্রিপদী। 

ক্রুত ধায় সতীগণ রাধারে করি+ ধারণ 

চেতন কনার অতঃপর । 

কমলাক্ষ বক্ষোপরে ধরেন বাধায় সাদরে 

প্রেমাক্র ঝরিছে নিরস্তর ॥ 

পার । 

প্রেমে গদগদ,কারো! না সরে বচন । 

অনিমেষ-নযর়নে করেন দরশন ॥ 

ভাব বুঝি” কহে বুন্দা দৌহাকার প্রতি । 

চল সবে নিকুঞ্জমাঝারে করে গতি ॥ 

অবশেষে বাধান্তাম আর সখীগণ । 

নিকুঞ্জ-রাসমগুপে কেন গমন ॥ 

ত্রিপদ্দী। 
রাধে চিবুক ধরি” সোভাগে কন্ধেন হরি 

শুন স্বদনি প্রাপেশ্বরি ! 

আমার বিরহ তরে এত দিন হুঃখভনে 

ছিলে বেশভূষা পরিহরি ॥ পু 

. ঝুমর নং ১০৮। 
শুন শুন শ্রীরাধিক! রাসেশ্বরী স্থুরসিকা 

প্রাণাধিক? ব্লাথ আমার বচন । 

1রং ॥ করি নিবেদন 1 
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নিজকে স্থখমনে বনফুল-বিভূষণে 
সবতনে তোমার সাজাব এখন ॥ ং॥ 

শুনি” হাসেন শ্ীমতী হবি জানি+ অনুমতি 

সধ্ীপ্রতি ক”ন ফুলের কারণ ॥ রং ॥ 

ফুল আনে সহচন্ ব্রাধারে সাজান হবি 

ভবপ্লীতার গতি জ্রীমধুহ্দন ॥ রং ॥ 
পরার । 

মানভঙ্গ পরে হৈল যুগল-মিলন। 

প্রপয়িবিচ্ছেদ নকে ঘে করে শ্রবণ ॥ 

ভ্রিপদী । 
যোগিবেশ পরিহরি | নটবর-বেশ ধরি 

ব্রাসমঞ্জে দাঁড়াইলা হুন্পি। 

বামে রাধা বিনোদিনী চঞ্জ্রসুখখী সুহাসিন* 

চারিপাশে যত সহছচরাী ॥ 

থর নং ১০৯ । 

হ”য়ে রাধার সঙ্গীস্বা রাপমঞ্জে ভ্রিভঙ্গীয়? 

| নব রসিক-রঙীয়া | 

যুগলকরূপে সাজে ॥ 

॥ রং ॥ অধরে সুত্রলি বাজে ॥ 

স্টাম-অঙ্গে বিনোদিনী জড়ায় হয়ে সুখিনী 

- শোভা হেরি” সৌদানিনী। 

লুকার মেঘে লাজে ॥ বং 

তমালেরে পন্জিহব্রি” থলে কুনুম-ব্সরী 

বুগলমাধুরি হেরি” । 
নিকুঞ্জ-বনষাঝে ॥ রং ॥ 
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নয়নে হেরি” সে রঙ তেয়াগীয়া রতিসঙ্গ 

অঙ্গ লুকায় অনঙ্গ। 

প্রশমি” রাসরাজজে 7 রং ॥ 

দ্বিজ ভবগ্গীত1 বলে যেন মম অগ্ততকালে 

হৃদয়-রাসমগ্ডলে । 

এই ছবি বিরাজে ॥ রং॥ 

উতি শ্রীরাধার ভুর্জয়মানভঙ্গ পালা সমাণ্ড । 

অথ শ্্রীরাধিকার কলঙ্কভগ্ন পালা ৷ 
ভ্রিপন্দী। 

একদ! দিন্রে বেলা করিতে প্রণয়-থেল। 

ভ্রিভঙগীয়া জুরসিক কালা । 

স্ুথে করে বংশীধবনি মনেতে সক্কেত গণি? 

প্রেমে উন্মাদনী বজবালা ॥ 

ভাছুরিয়া ঝুমর নং ১১০ | 

দিবসে বিবশ! ধনী শুনিয়া মুরলিধবনি 

ভাঁনিল মদনে ফুলশর গে! , 

কছে বাধা দছিল অন্তর গো ॥ 

॥ব্রং॥ চল সখি! যেখানে নাগর ॥ 

আহা! কি মধুর সুর শুনি' মাতে সুরাস্থর 

প্রেমাস্থরে বাড়ায় সত্বর গো 

শত্তে যেন বধি' জলধর গে ॥ রং & 
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কি তপ করিল বাশি? পান করে স্ুধারাশি 
দিবানিশি চুমি সে অধর গে! । 
যার তরে ত্যজি মোরা ঘর গে! ॥ রং ॥ 

বিলম্ব সহছেন! আর ভকশ্্রীতা কহে সার 

অসার সংসারে রাধাবর গে! 

ভবতরী ও পদস্থন্দর গো ॥ রং ॥ 

পয়ার । 

বৃন্দা কহে একি কথা কহ সহ্চরি ! 

অসময়ে রসমযে মিলাব কি করি? 

ননদী কুটিল তব অতি ভয়ঙ্করা। 

তার নামে ব্র্-গোপী ভয়ে আধমরা। । 

ঝুমর নং ১১১। 

কপোতিনীর যেমন ভয় বাজিনী দেখিলে হয় 

ছাগীর যেমন বাধীনিরে হেরি; 

মও্কীর হয় ভয় যেমন হেরি বিষধরী ॥ 
॥ রং ॥ কুটিলাকে সই ! তেমনি ডরায় যত 

গোকুলের নাগরী ॥ 

(কুরঙ্গিণীর হেরি' যেমন নিংহসহচরী। ) 

নয়নে হেরি” শিখিনী যেমন ডয্বাম্ ভুজজিনী 
ভূতিনী শুনিলে যেমন হকি 
কালীর করালরূপে যেমন দানবন্থন্দরী ॥ রং ॥ 

ডাইনি দেখিলে পরে পুরবধূ ষেমন ডরে 

বেশ্তা! উপপতীর পত্রী হেরি” 

ভবপ্রীতা কহে ভজ হরি সে ভয় পরিহরি” ॥ রং. 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

ব্রিপদী । 

শুনি কহে স্থকুমারী হরি ভবভগ়ছারী 

তাহার দর্শনে কার ভয়? 

ভঙ্্ চিন্তা পরিহরি চল চল সহচরি! 
আর বুথ! বিলম্ব না! সয় ॥ 

নাম নিলে যাত্রাকালে এড়াক্স বিপদজালে 

কি বিপদ তাহার মিলনে । 

হেরিব কিশোর শ্তাম পূর্ণ হ'বে মনস্কাম 

বিলম্ব করো ন। অকারণে ॥ 

খযামটা ঝুমর নং ১১২। 

শুনি' বানী কিশোরীর সবে পুলক-শরীর 

হু'নয়নে বহে প্রেমনীর। 

তেজিরা কুল-লাজ লইয়া নব সাজ 

হুরষে সাজে বিনোদিনী ॥ 

॥রং॥ ভেটিতে নীলমষণি ॥ 
কত মণিমরক ত- ময় অলঙ্কার যত 

অঙ্গেতে সাজায় মনোমত। 

পরিল নীলবাস মনে অতি উল্লাস. 

কটাতে রতন-কিন্কিনী ॥ রং ॥ 

পীন-পয়োধর পর মুক্তাহার কি সুন্দর ! 

তান্থুলেতে রঞ্জিত অধব। 

প্রেমে হাসিমুখে চলে হননুথে 

নিকুঙ্জে কুঙ্জরগাহিনী ॥ রং ॥ 

১৬৩ 



১০৪ ঝুমররসমঞ্জরী | 
রাধারে ছেরি” মুরারি কত পৰ্থ আগুসারিঃ 

সাদরে হৃদবে ধরে প্যারী। 

ভবঞ্জীতা গার যেন শোভাপায় 

মেঘেতে স্থির সৌঁদামিনী ৪ রং ॥ 

পরার । 

বৃন্দাবনে গেল রাধা কুটিল! শুনিল। 

ক্রোধভরে ঘরে গিয়! আল্লানে কহিল ॥ 

ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ১১৩। 
শুন গো আক়্ান দাদা কুল-কলক্কিনীরাধ! 

কালাসনে বনে করে খেলা বে 

॥রং॥ চল দেখাইব এন্টি বেলা ॥ 

করি” মোদের অপমান ভাঙ্গিল সে কুজমান 

বড়ই দুরস্ত নন্দের ছেলা রে ॥ রং ॥ 

তুমি জান বাধ! সতী রাখালে তার মজে মতি 
কাপুরুষের মত তোমার হেলা রে ॥রং॥ 

দ্বিজ ভবগ্রীতা ভে সক্রোধে কুটিল সনে 

আক্ান উবুন্দাবনে গেল। রে 7 রং ॥ 
পরার । 

দণ্ড ধরি” আরান রবন্দাবনে আসে। 
দুরে তারে হেরি” রাধা কাপে অতিত্রাসে ॥ 

ঝুমর নং ১১৪ । 
বাধা কহে--দেখ হরি! আয়ান আসে ক্রোধ করি ভে 

এখনি প্রহারি' আমার করিবে সংহার । 

॥রং॥ বাচাগ ছে কাম! আনানে এবার ; 

নিদর হ,য়ে আপ্লান আসে হে উপার না দেখি আর 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ১০৫ 

তামা সনে হেব বনে মোরে বধিবে জীৰনে হে 

আসিছে কুটিলা সনে পাবনা নিস্তার ॥ রং ॥ 

ভরসা করি” তোমারে আদি' অকুলপাথারে হে 

পদতবী দিয়ে তরাও ভুঃখপারাৰার ॥ রং ॥ 

শুনিয়া! মাধব হাসে শ্বীকালীব্প প্রকাশে হে 

ভৰপ্লীতা সুখে ভাসে হেরি” ব্ধপ ভার ॥ রং ॥ 

ঝুর্মর নং ১১৫ । 

মায়াষোগে বনমালী কালা ছিল! তৈজা কালা 

সুক্তকেণা করালবদন? । 

তাজিয়। যোহন-বাশি করে ধরবে চুণু-অসি 

পকৃলকু বিলোল রসনা! ॥ 

॥রং॥ রূপ হেরি 

_.. শ্রকাশিল আযানের চেতন ॥ 
পীতাম্বর ত্যঙজি” ভরি সাজিলেন দিগস্বরী 

শশান্কশেখর। ভিনয়না । 

অকরারতি কুগুল হুইল শবধুগন্স 

শব-শিবপন্ে শিবাসনা ৪ রং ॥ 

গলে ছিল বনমাল! সে হইল মুশুমালা 

ভপবীত ধরে ফণিফণ : 

ঘন-পীন-পয়োধবে মুক্তাহার শোভা করে, 

সাজে দেবী রতনভূষণা ॥ রং & 

পদমূলে কমলিনী ফুড়িফ যুগল পাণি 
জবাফুলে করে আরাধনা । 

“স্বিজ ভবপ্রীতা ভশে আক্মান হেরি” নয়নে 

কছে আমার পুরিল বাসনা ॥ রং ॥ 
(১৬) ৬ 



১৯৬৬ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

পযসার । 

হেবিয়! আর্লানঘোষ কালী-প্রেন ভরে । 

করিন্তে লাগিল স্তব গদগদ স্বরে ॥ 

ভাদ্রমালের ঝুমর নং ১১৬ । 

জন্ম গে! মা! শিবেশ্বরী নমঃ শিবা শুভঙ্করী 

স্ুরেন্ছবন্দি ভ-পদ ভীন্ন্দরী ॥ 

বং ॥ জয় মা! শঙ্করী 

শিব-সিমস্তিনী শ্তটাম! শাকস্তরী | 

জয় মা দক্ষিণ!-কালী , জয় জয় মুণ্ডমালী 
কপালিরমণী কাল-বিভাবরী ॥ বং ॥ 

তুনি শ্মশীনবাসিনী শ্মশানপতি-মাভিনী 
ত্রিভুবন-প্রসবিনী বিশ্বেখবরী 7 রং 1. 

ভবপ্পীতা সকাতরে ডাকে তোম! বানর বারে 

কাতবে কর ম! কপ। ক্শোদরী ॥ রং 

এ ঝুমর নং ১১৭ । 

ধন্য বাধ1-কমলিনী নারীকুন্ল-শিরোমণি 

উজ্জল করিল আমার কুল গে: । 
& রং॥ কুটিলে দেখন1 নিজের তুল ॥ 

শ্হতী সেবে ভাবিণী সবে বলে কলক্কিনী 

গোকুলের লোক কি বাতুল গো ॥ রং ॥ 

গঞ্জি বিন। অপরাধে আবন্বাধে আনার রাধে 

কালীপদ দ্িজে জবাফুল গে ই বং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । ১৩৭ 

শুনি আয়ানের কথা কুটিলার ভেটমাথ' 

৪ ভবপ্রীতা আনন্দে আকুল গো! & রং॥ 

ইতি শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন 
কা! 

শ্রীপ্তীরঞ্চকালী বপন পাল! সমাণ্ত । 

নানাবিষয়ের | 
ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ১১৮ । 

বরষা! আগত ভেল মেঘেতে বজজলি-খেল 
মাতি গেল যত শিখিকুল গে! 

রং হরিশৃন্ত রহিল গোকুল ॥ 

বরষিছে জলধারা নিশি শশী-তারা-হারা 

শ্যামহারা! গোপিনী ব্যাকুল গে! ॥ রং ॥ 
গ্তামল বন শোভিত শীতবাধু প্রবাহিত 

বিকশিত ম!লতী-বকুল গে! & রং॥ 

অশানর ঝন্ঝনি মদন-ছুন্কৃভিধ্বনি 

বিরহিণীর হদে বিধে শুল গো ॥ রং ॥ 

রাধা কহে সবীগণে ভবগ্রীত। ভাবে মনে, 

রাঁধাসনে জগতের মুল গো ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ১১৯। 

ব্যাকুল হইল প্রাণ, আইল বরব| গে সজনী ! 
( সজন্) শ্তামবিনা বাচি কিসে কহ উপদেশ! গে সজনী 



১০৮ ঝুমর রসমজজরী ' 

বতেক গোপিনী ধর যোগীনিকে বেশা গে সজনী! 
( সজন্) ব্রজ পরিহরি” চল হরিকে উদ্েশ! গে সজনী! 

খুর্দিব নাগরে ফিরি” দেশ-বিদেশ গে স্রনী ! 

( সজন্) মিলনের আশে নাহি পথের কলেশ! গে সজনী ! 

ললিত কহিছে রাধা তাযাজহ অনেষ! গে সভ্নী । 

( সন) ভবপ্রীত! এনে দিবে বধূরা সনেশ। গে সজনী! ॥ 

এ ঝুমর নং ১২০। 

শীতলা নিপ-হিল্লোলে শকুকোোলে লত1 দোলে 

মেঘকোলে দোলে সোকাগে চপল গে। 

( মেঘকোলে 

নীরদ্ঘট। নিরখি নাচিছে শ্িখিনী-শিখী 

সেভ দেখি বাড়ে বিরহের জ্বালা গো 

(সে দেখি) 

আমি শ্টামবিরহিণী কান্দি দিবস-রজনী 

একাকিনী ভূলি' পীরিতির খেলা গে! 

(একাকিনী ) 

বাধা কহে ললিতান্ন দ্বিজ ভবপ্রীত। গায় 

পাবে শ্তামে রাই 1 হয়োন। উতলা! গে! 

(পাবে শ্টানে ) 

এ ঝুষর নং ১২১। 
শীয়দক্ষট! খেরিল ইন্ধন দেখা দিল 

উড়িগেল মদন-নিশান সখি! 

উড়িগেল মদন-নিশান ॥ 
॥ রং॥ সথিরে হাম বিনা ব্যান্গুল প্রাণ ॥ 



কুমর-রসমঞ্জরী। 

ভ্রমর ঘন বঙ্কারে কোকিলকুল কুহরে 

মধুন্বরে চাতকের তান সখি! 

মধুস্বরে চাতকের তান ॥,. রং ॥ 

হেরি” ময়ুরনর্কন মনে পড়ে শ্তামধন 

মঙ্দন সঘনে হানে বাণ সখ! 

মঙ্দন সথনে হানে বাণ ॥ বং ॥ 

ভবগ্লীতা যোড়করে কহে সখী ললিতানে 

সে বাকাঠাকুরে ধঙ্জে আন সখি! 

সে বাঁকাঠাকুরে ধরে” আন ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ১২২। 

রাধা কঙ্জে সখীসনে চল শ্যামদরশনে 

বুন্দাবনে বাশী বাজিছে সঘনে গো 

(বৃশ্শাবনে ) 

রাধা রাধা নাম ধরে? ডাকে বাশা প্রেমভরে 

কুলশরে হিয়া বিধিল মদনে গে। 

; ফুজশরে 

কি করিবে কুললাজে যাদ পা রসরাজে 

হ্বদিমাঝে তারে ধরিব বতনে গো 

( গদিনাঝে ) 

কহে বাধ! উতৎ্কন্তিত৷ চল ত্বরা ও ললিত" 

ভবঞ্জীতা ভাবে সে নীলরতনে গো । 

€ ভবল্লীত। ) 

১৩ 2/ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

এ ঝুমর নং ১২৩। 

যাইতে বমুনাজলে আীরাধ! সত্থীরে বলে 
তরু তলে কালীর দাড়ায় গে 

॥ রংঞ্জ একাকী সেযাব যমুনায় ? 

দেখিলে যুবতী-নারী হ্টাম বাজায় বাশরী 

আঁখি ঠহাবি' রমনী ভুলাকস গো ॥ রং & 

সেই ভ্রমর-কালীক্স! নাবীফুলে জড়াইকস। 
অধর চুমিক্া! মধু খাক্স গো ৪ রং॥ 

কহে বাধা প্রেমভীত। সঙ্গেতে চল ললিতা ! 

ভবপ্্রীতা মাধবে ধেক্সায় গো । 

এ ঝুমর নং ১২৪ । 
আমারে বাখিয়। আশে সে ব্হিল কার পাশে ? 

কপট করিল ছলন৷ 

অদ্ধনিশে গত তবু এলোনা ॥ 

॥ রং ॥ কপট করিল ছলন। ॥ 

আকাশে পূরণ শশি ঢালিছে গরলরাশি 

সৃতগন্ধে বহে পবন 

ফুলকুঞ্জে ভ্রনরের গুন ॥ রং ॥ 

৫কাকিলের কুহুস্বরে মরম যেন বিদ্ধরে 

বাড়িছে বিরহ-বেদনা 

বৈধে হিস্স। ফুলশরে মদন ॥ বং ॥ 

বাও সখ আন তাবে এ বিপদে রাখ মোরে 

সহেনা দারুণ বাতনা 

ভবগ্ীতার হরিপদ সাধনা ॥ রং ॥ 
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এ ঝুমর নং ১২৫। 
হের লো! সজনি ! এ স্ুখরজনী 

ংশে সাপিনী সমান। 

রং ॥ বধু মোরে বাম 

কলপে অবল। পরাণ ॥ 

চন্দ্র বলকত কোইলি গাবত 

পাপিরার পিক্সাতান ॥ রং ॥ 

ফুলে নানাফুল- সৌরভে আকুল 

অলি করে গুণ. গুপ. পান ॥ রং 

কহে ভব্লীত।. শুনলো ললিত ! 

বাকাশ্তামে ধরে আন ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ১২৬। 
মাধবে বিনয় কৰি? কহে রাধা বাসেখখরী 

তোম। হেরি” যুভ্ভার নয়ন গে । 
॥ রং প্রাণধন ! তুমি আমার জীবনের জীবন ॥ 

পলমাত্র অদর্শনে বিরহ উদয় মনে 

কুক্থমশরে দছে মদন হে ॥ রং 

মনে হম্স অঙে অঙ্গ মিশায়ে হই একা 

সঙ্গছাড়া না! হ'ব কখন ছে ॥রং॥ ৃ 

ভবগ্রীত! কহে বাধ! তুমি যে শ্টামের আধা 

অভেদ মুরতি ছই জন হে 7 রং॥ 

এ ঝূমর নং ১২৭। 
সপনা শগুন দেখি হরখি উঠলি সখা 

্ দতিসে কহতি হতিয়! 
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ফরকী উঠল বাম আখিযা 

॥ রং আঙ্জু রে আবত কালীয়া ॥ 
উরেখী বাধলি জুন গাগাওলি পানবির! 

বিছাওলি ঝারী সোজিন্া 

জাগি রহলি ধনী রাতিয়া। রং ॥ 

হ্টাম শব্দ শুনি” চমকি” উঠা ধনী 

মললি আগুলাগীক্লা! ৷ 

তপ্রমে ছলছল চারি আঘধিয়া ॥ বং ॥ 

অঙ্গপরশন্খে মুরছিত পণ্তিবুকে 

টি না ফুটে বতিয়। 

ভবপ্ীত' ভাবে বনমালীয়া ॥ বং 

এ খুমর নং ১২৮ । 
ত্যজি” তক্ষুণ বয়সে পিয়া গেলা পরবাসে 

(মক্সি এহে।) ভাবি গুণি তনু ভেল ক্ষীণ ॥ 

॥ রং) শাানের হৃদয় কঠিন ॥ 

গাম বিনা শুন দূতি! পরাণ ব্যাকুল অভি 

(মার একে! ) যেমতি সলিল বিনা মীন ॥ রং ॥ 

একেতো। অবণা বাল: দোসরে যৌবনজ্াল। 

(মরি এহে। ১ মদনে দহিছে নিশাদন ॥রং। 

' ভবপ্্ীত। কনে ধনি ! কেন বুথ। [বিষাদিনী £ 

( মরি এহে। ) এনে দিব সেম্ঠাম নবীন 1 রং॥ 

এঝুমর নং ১২৯। 
বৈসন পুর্ণিম।-টাদ করে বিকিমিক গে! 

তৈসন ধনি শোভে মুথ তোর গো ॥ €তসন-- 
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ষৈইসন উজর কনকর্ঠাপা ফুল গো 

তৈইসন ধনি তোর আঅঙ্গগোর গো ॥ তৈইসন 

ঝলকে অনার যোখে যোবনা তোহার গো 

সেছে। দেখি মন লুবধল মোর গো! ॥ সেহোদেখি 

ভবল্ত্ীতা হে ধনি কি কি অধিক গে! 

তোর রূপে মোর মতি ভেল ভোর গো ॥ তোর রূপে 

এ ঝুমর নং ১৩০ । 

যখন পাখীর ডাকে নিশি হয় ভোয় গো 

লে সময়ে কার বাশি করে শোর গো ॥ সে সময়ে 

বাঁশি শুনি অন্তরে অনল জলে মোর গে! 

ভিয়াশালে ছুনয়নে বহে লোর গো ॥ হিয়াশালে 

দনে নাহি শুঝে দিশি যেন নিশি ঘোর গে 

সময় জানি প্রাণ চুরি করে চোর গো 1 সমর জানি 
ভবপ্লীতা কহে ব্বাধা তোর মননচোর গো 

কত থেলা জানে সে নন্দমকিশোর গে! & কত খেল: 

এ ঝুমর নং ১৩১। 

বরষা-বাসরে হরি গেল! মোরে পরিহরি” 

চুবে মরি আমি বিরহ-সাগরে ॥ 

॥ রং ॥ মার প্রাণে সথি ! ভারায়ে নগরে ॥ 

নীরদঘট নিরখি, প্রিয়াসনে হয়ে সুখ 

নাচে শিখী সুখে শিখরিশিখরে ॥ রং ॥ 

বসি” মাঁলতীমঞ্জরে থে মধু পান করে 

গুপ, গুণ. স্বরে প্রাপ হবে মধুকরে ॥ রং ॥ 
(১৪) 
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মেঘরুদ্ধ শুন্ত পথ আবরিত রবিরথ 

মনমথ তনু ঘ্বহে ফুলশরে ৪ রং॥ 

ঘোর-আধান্িয়া নিশি " (বিজলি উঠে বলসি” 

বিষরাশি প্রাণে ঢালে কুকুম্বরে ॥ রং ॥ 

হেরি” বাধায় বিষাদিতা নীরবে কাদে ললিত 

ভব্প্রীতা ভাবে মাধবে অন্তরে ॥ বং ॥ 

এঁ ঝুমর নং ১৩২। 
তোর বদনে রূপাস! স্থষম। অর্পিল শশী 

শোভারাশি দিল অরুণ-অধরে ॥ শোভারাশি 

নরন পুজি, নয়নে হরিণী পশিল বনে 

সে নয়নে কাম ফুলশর ধরে ॥ রং ॥ 

তোর পয়োধর পুজে কুন্তদানে গজরাজে 

হেনরি” লাজে ধনি ! দাড়িশ্ব বিদরে ॥ হেরি? লাজ্জে 

ভূরুছলে ফুলধন্গু দিয়ে পুজিল অতনু 

সেবে তন সৌদাঁমিনী নিজকরে ॥ রং ॥ 

কটা দিয়ে সবগপতি বিপিনে করিল গতি 
ও মুরতি ভবগ্রীত। ভাবে অন্তরে ॥ ও মূর্তি 

এ ঝুমর নং ১৩৩ | 

গেছিলাম বমুনীজলে গেছিলাম যমুনাজলে 

গেছিলাম যমুনাজলে 

নাগরে দেখিস্ছু কদম্তলে গে! 

॥ রংঞ গেছিলাম যমুনাজলে ॥ 

বঁধুয় ভ্ভিভঙ্গ হযে মুরলী অধরে লয়ে” 

জব রাধে শ্রীরাধে বলে 

বাশিক। বাজাবে কত ছলে গো! ॥ রং॥ 
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শুনি সে বাশিকে তান ূ উচটি উঠল প্রাণ 

রসে মন গেল টলে 

মনে হয় পড়ি পঙ্দতলে গো! ॥ রং ॥ 
ভবশ্ীতা কহে ধনি! স্চতূর নীলমণি 

অপরে মজায় ছলে 

মজেন! সে পরের কৌশলে গে ॥ রং ॥ 

এঁ ঝুষর নং ১৩৪ । 
করিন্থু বাসর-সাজ না আইল রসরাজ 

বুজনী হুইয়! গেল ভোব 

॥ রং॥ রে সক্মনি ! 

আজু না আসিল মনচোর ॥ 

পুক্রুবে লোহিত আভা মলিন চাদের শোভ। 

পাখীসবে বনে করে শোর ॥ রং 

গুন বলি সন্থীগণ কালি এলে শ্টামধন 

আসিতে দিয়োন কাছে মোর ॥ রং ॥ 

'পীর্িতি খলের সাথ নর্দীতে বালীর বাধ 

ভবপ্ীত1 ভাবেতে বিভোর ॥ রং ॥ 

এ ঝুমর নং ১৩৫ । 

আধারি ভাদর-রাতি দেখিয়ে তড়পে ছানি * 

পতি নাহি পালক্ক-উপরে ॥ 

॥ রং? সখিবে প্রাণ দহে মদনের শরে ।' 

একেতো অবঙলাবাল৷! দোসরে যৌবনজ্াল! 
কেমনে রহিব শূন্ত কবরে 1 7 রং॥ 
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শুন শুন সভচরি ! তোদ্দিকে মিনতি কৰি 

বাঁচাহ আনিকা! সে নাগরে ॥ রং ॥ 

বিন! লেই শ্তামধন না রাখিব এজী বন 

ভবগ্সীত1 হরিপদ ধরে ॥ রং ॥ 

এ স্ুমর নং ১৩৬ । 
আধারি ভদর নিশি নাগরে বাজার নাশি 

কৈসে বায়বে গো 2 

এচকলি কিশোরী বনে ডর লাগে ॥ 

নাগেলে নানানে মন দন করে দতন 

কৈসে রহবে গো ? 

বিন্ধ সে নাগর প্রাণে ম্প্েম জাগে ॥ 

ভবঙ্গীত' কনে ধনি চলে যাহ একাকিনা 

কাম সঙ্গে গে 

প্রেমেতে মাতিলে মন ডর ভাগে ॥ 

এ ঝুমর নং -৩৭। 

প্রশ্ন । অধরে দশন দাগ মেটালি সিন্দুর রাগ 
কৈসে ভেলো কৈসে ভেলো গে ধনি বেণীয়। উদ্গার ? 

॥ রং ॥ কি কৈসে ভেলে ? 

খমিল টকুলি তো নিন্দে আখি লাল ঘোর 

রর বহিগেলো। বহিগেলো৷ গে ধনি নয়ন কাজর 

॥ রং॥ €কসে বহিগেলো ? 

উত্তর । অধরে কুন্গম ভ্রমে ভ্রমরে ছংশিল ক্রুনে 

ফণী লোভে ফণী লোভে €গ বেনী ময়ূর! উজারে 

|) রং॥ কিকফণী লোভে? 
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হাতে তাড়াইতে অলি মিটাল তিলকাবলা 

5. আখিলোরে আধিলোরে গে ধলি বলো কাজর 

॥ বং | কি বহিগেলো ॥ 

এ ঝুমর নং ১৩৮ । 
কামিনী কুস্তলজাল সেহোজাল মহাজাল 

বাঝিগেলো বাঝিগেলে গে ধনি রসিকানাগর 

'ব্লুং॥ কি বাঝিগেলো। ॥ 

কটাক্ষ ভ্রভঙ্গ রঙে - অনঙ্গের বাণ সঙে 

মারিদেলি মারিদেলি গে ধনি ভরিশা সমান 

॥ রং ॥ বাণে মারিদেলি | 

দেখায়ে মধুর হাস লাগালি পীরিতি ফাস 

বান্ধিলেলি বাধিলেলি গে ধনি চোরা সদ্দান 

॥ রং ॥ পাশে বাধি লেলি॥ 

অলিরে কমলমধু চকোরাকে যৈসন বিধি 

মোরা লেখে মোরা লেখে গে ধনি তোনভতে তৈসন 

বং॥ কি মোরা লেখে ॥ 

বসন্তে শ্রীরাধার বিরন্থ । 
ভাছুরীয়া ঝুমর নং ১৩৯। 

॥ শুন সজনীরে হিয়1 যে বিদরে মদনতীরে ॥ 

আসিল বসম্ত খতু হরবিত প্রাণ। 

নবন্থরে কোকিলা-কোকফিল করে গান ॥ ধুঃ॥ 

আনন্দে গুঞয্ে অলি পেয়ে নব ফুল। 

এলোন!1 ৰধুয়া আনে থরেছে যুকুল ॥ ধৃঃ ॥ 

১১৭ 
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1 খু 

| ধুঃ ॥ 

ঝুমর-রসমঞ্জরা । 

মলয় পবন বছে অতি সুশীতল । 

জ্বলে উঠে বিরহিশ্নীর বিরহ অনল ॥ ধৃঃ 

না আসে নাগর যদি ন! বাচিবে প্রাণ। 

ভবপ্রীতার রাধাহরি চরণে থেয়ান ॥ ধুঃ॥ 

গ্রীষ্মে শ্রীরাধার বিরহ । 
এ ঝুমর নং ১৪০ । 

বিন! নীলমণি যৌবনে যোগিনী রাধা বিনোদিনী 
গ্রীষ্মেতে রবির তেজে মাটি ফেটে যায় 

রাধার হৃদয় ফাটে বিনা শ্তাম রায় ॥ ধূঃ॥ 
জল লোভে মরীচিকা হরিণী ভূলার ৷ 

ভুলাইল প্রেমলোভে রাধারে কানাই ॥ ধুঃ ॥ 
কাননে চাতকী কাদে হইয়া কাতর । 

স্তটামবিন! কুঞ্জে রাধ। কাদে নিরস্তর ॥ ধূঃ॥ 
বাতাসে অনল ঝরে চন্বনে গরল। 

ভবপ্রীতা ভাবে হরি-চরণকমল ॥ ধঃ ॥ 

বর্ষায় জ্রীরাধার বিরহু। 
এঁ ঝুমর নং ১৪১। 

কহ সহচন্রি! কব. লে দেখব স্তাম আখি ভরি” ?1. 

বরষাতে বরবিল নবজলধর । 

ময়ূর মধুরী নাচে ভূধর উপর ॥ ধুই ॥ 
ফুটিল কেতকী চাপ! মালতী সুন্দর । 

সেই ফুলে' রতিপন্ভি গড়ে. ফুলশর ॥ ধুঃ ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । ১১৯ 

উষ্নড়ি যমুন1 বহে ছুকুল ভাসার । 

আখিজলে রাধার ছকুল ভেসে যার ॥ ধূঃ ॥ 

তড়পে বীজলি ফাটে বিরহিণী-্প্রাণ । 

ভবগ্রীত। শ্রাহরিচরণে মাগে স্থান ॥ ধুঃ ॥ 

শরৎ দর্শনে শ্রীরাধার বিরহ । 
এ ঝুমর নং ১৪২। 

কহে স্রকুমার, ঘুরি ফিরি মনে পড়ে বংশিধারী ॥ 

শরতে আকাশে সাজে নব সুধাকর । 

সাম সুধাকর ব্রজে হয়েছে অন্তর ॥ ধৃং ॥ 
হ্ামল ধরণী পরে ফুটিল ষে কাশ । 

মাধৰ থাকিলে হত বৃন্ধাবনে ব্বাস ॥ ধূঃ ॥ 

কমলে কমলে করে ভ্রমর বিলাস । 

নবীন যৌবনে বাধা প্রেমেতে নিরাশ ॥ ধূই ॥ 

কাম-বাণে বিরভিলী পরাশে আকুল । 

স্তবগ্জীতা ভাবে হব্রি-চরণ রাতুল ॥ ধৃঃ ॥ 

হেমন্ত ভ্রীরাধার বিরহ ॥ 
এ ঝুমর নং ১৪৩। 

হেমস্তের-শীতে অঙ্গ কাপে থর থর । 

হৃদয় ফাটিছে মোর বিন! €ল নাগর । 

॥ ধৃূঃ ॥ প্রাণ ধরি কিসে ? 
দিনরাতি দহিছে বিরহুবিষে ॥ 



১২০ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

একাকিনী শব্যা লাগে কণ্টক যেমন । 

রাতি হলে বুতি-পতি করে জ্বালাতন ॥ ধুঃ ॥ 
কৃষক আনন্দ হেরি” পরিপক ধান। 

শ্টামবিন! বিনোদিনী বেয়াকুল প্রাণ ॥ ধূই ॥ 

প্রভাতে গাছের পাতে শিশির পতন । 

ভবপ্ীতভ৷ কহে শরি বিনে কান্দে বন ॥ ধু ॥ 

শিশিরে শ্রীরাধার বিরহ । 

এ ঝুমর নং ১৪৪ । 

শিশিরে আলিয়া শীত দিল দরশন । 

হ্তামধিন। শ্রীমতীর চিত উচাটন ॥ 

॥ ধূং॥ রাধা ভাবে মনে, কেমনে কা'টিব শীত শ্যামংবিনে ? 

নাহাবে কমলকুল হহল সংহার। 

ভ্রমর কো'টরে পশি? করে হাহাকার ॥ ধৃঃ ॥ 

চাদ ঠৈল বৈরী মোর মদন শমন। 

রজনী সাপিনী হয়ে করিছে দংশন ॥ ধুঃ ॥ 
কেলীগৃহ নাছি ত্যজে নবীন দম্পতী । 

ভব্গ্রীতার হরিপদে সদ। স্থির মতি ॥ ধুঃ ॥ 

এ ঝুমর নং ১৬৫ । 

॥ ধূঃ॥ সথি' গ্তামাবি-ন ০গ! দহিছে মদন । 

ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে ও বিধুবদন ॥ ধৃঃ ॥ 
বিফলেতে গেল সথি তরুণ-যৌবন ॥ খুঃ ॥ 

আর কি হইবে দুতি ! বধুয়ামিলন ? ॥ ধুঃ॥ 

ভবগ্লীতা ভাৰে সদ রাধিকারমণ ॥ ধূঃ ॥ 



ঝুমর-রসমপ্তরা । ১২. 

এ ঝুমর নং ১৪৬ । 
সাপটা ধরি নাগরে কঙ্চে রাধা সকাতরে 

তোজোনা আমারে ॥ ধুঃ ॥ কতরে বতনে বধু পেয়েছি তোনারে ॥ 
মনে হয় চোখে রাখি কাজলে মিশায়ে মাথি 

তিলেক না পেলে দেখ?, 

পরি তিয়ায় ভাতে ॥ ধু ॥ 

মানে তয় 1ণসখা' 

ভাজি গেলা মোরে ॥ ধঃ॥ 

ভব্গ্রীতা ক্ছে তাবে রাখ হৃদ্দি-কারাগারে 

(১৬) 

বাধি প্রেম্ভারে ॥ ধু 

এ ঝুমর নং ১৭৭৯ 
নামি তোর কেশীয়া তরুণ বস সীয়। | 

হাতে শোভেরে উরে খল মিশিয়! ( দাতে শোকে ) 

ছয়োেরে ফোবনা যৈসে মদন-কলসীয়া । 

সেভেো দেখি মোর মন গেলো বসিয়া ( সেনে। দেখি। 

তোহরে। রূপে ঝলকয়ে চু দিশিয়। ॥ 

বোলে ধনী মুখে হসিরে বিল্াসিয়া! (বোলে ধনি ) 

ভবগ্রীতা কহে প্রেমে শুনলো বূপসীয়া । 

তোরাবি্থ চিত ভমরে! উদসিয়! । ! ভোবাবিন্ত ) 

এঁ ঝুমর নং ১৪৮। 
তোর মুখ হেরি ট্রটে শশিকে গুমান । 

বিছুসাবে সভ্ভনী দিয়ে যৈসে পীবিতিকেশান ॥ 

তোকরে! ভোঁআ! ধনি ধনুক সমান । 

মারি দেলি সঙ্গনী হৃদয়ে.নয়নাকে বাণ ॥ 

যোবনা-কমলকলি চিতে অন্তমান । 



১২২ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

সেহো। দেখি সজনী ললকরে রসিকা-পরাণ। 

তোহরো রূপে হারাওল ষে গেয়ান। 
দিনে রাতি সজনী তবপ্রীতার ন৷ ছুটে ধেয়ান ॥ 

আমতীর কৃঞ্চবিরহে বিলাপ । 
এ খ্যামটা ঝুমর নং ১৪৯। 

মধুপুরে রইল বধু মধু মাসে 

প্রাণ ধরি বল কোন স্থখের আশে ?1 

নব সুধাকর হাসে নীলাকাশে 

কিরণ অনল পারা হয়ে জীবন নাশে ॥ 

অনল দ্বিগুণ জলে মলয়-বাতাসে, বিরহ-ভূজঞ্গে সথি জীবন গ্রাসে 

কুঞ্জে একাকিনী কীি মদনজাসে 
ভবগ্রীতা ভাবে সদা পীতবাসে 

এঁ খ্যামটা ঝুমর আহ ১৫৬০ | 

সমাগত মধুমাস না আইল পীতবাস 
চিতে মদন বিকাশ কোকিলম্বরে ॥ 

॥ রং ॥ নব ফুলে অলিকুল মাতি' গুঞ্জরে ॥ 

সরসী-বিমলনীরে নলিনী দোলায় ধীরে 

মৃছলমন্দ সমীবে তনু শিহরে ॥ রং ॥ 

স্ধাকর-করজাল আমার হইল কাল 

ফুলশয্যা যেন বাল দংশন করে ॥ রং। 

হরি বিন! বৃন্দধাবনে বসন্ত কি প্রয়োজনে ? 

ভবপ্রীত! ভাবে মনে শ্তামনাগরে ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী ৷ ১২৩ 

শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধাবস্থায় 

স্রীকষ্ণের রূপবর্ণন । 
ঝুমর নং ১৫১। 

একদিন সখীরে রাই-বিনোন্দিরনা, কহিছেন শুন প্রাণসজনি ! 

এই কদন্ব-তরুমূলে । 

নাচিতেন হরি সেরূপ মাধুরী 
হেরি মযুরী নাচিত ডালে ॥ 

॥ রং ॥ তারে চাইলে নয়ন.ভুলে ॥ 

নবজলধর-শ্যাম স্ুতন্ শিখিপুচ্ছ শিরে বাসব-ধন্ু 

স্থ'পীত বসন বিজলী খেলে । 

কুটিল-ভ্রুভগ্গে সুচ্ছিত অনজে 
কত কামিনীর! কামে ঢলে ॥ রং ॥ 

'আহা। মরি কিবা গলে বনমাল বাঁশরী মণ্ডিত ভূজবৃগ ব্যাল 
(হরির) অলকারঞ্জিত ভালে ॥ 

বৃতন কুগুল কর্ণে বল মল 

(ও সেই) ত্রিভঙ্গিয়া-রাখালে ॥ রং ॥ 

চরণেতে কিবা চরণ ছীদা চাচর চিকুরে চুড়াটা বাধা 

সেটা সাজে কত বনফুলে ? 

এ হেন মাধব আর কি পাই 

ভবপগ্লীত। গান কুতৃহছলে ॥ রং ॥ 



১২৪ ঝুমর-রসমঞ্জরা । 

সখীসকাশে শ্রী্ষস্তীর স্বপ্রদর্শন প্রকাশ 
ঝুমর নং ১৫২। 

আদি স্বপ্নে হের হরি দ্বিগুণ বিরে মি 

| সে ঘটনা! কহিব কেমনে ? 

॥ রং॥ মনি মরি! চমক ভাঙগিল ঘুম মধুর-বচনে ॥ 

সোহাগে ধরিয়া হাত হ্রাসি কন যছ্ুনাথ 

উঠ প্ররিয়ে ! ঘুমাও এত কেনে 2 ॥ রং ॥ 

না চেরিক়া! নীলমণি শিরে খসিল অশনি 

ভবপ্রীত! রাধার স্বপ্ন ভণে ॥ রং । 
নর সত রি রা আর, ০৬ 

ললিত? প্রতি শ্রীমতীর উত্ভি 
ঝুমর নং ১৫৩। 

কাতরে শ্রীমতী কহে শুন দৃতি ' 
বাচা আমারে আনি সে নাগর সখি! 

॥ বুং॥ বিরহে দহে অন্তর নিরস্তর সখি! 

কায়ো শ্তাষধনে ব্রজে তব বিনে 

হাহাকার সার সকলি আধার সথি ॥ রং 

অলি ত্জে ফুল নৃত্য শিখিকুল 

গোপাল ত্যজিল গোষ্ঠের বিহার সখ ॥ রং ॥ 

গবী তাজে ঘাস কুন্ুমে সুবাস 

যশোদা-নয়নে নীর অনিবার সথি ! ॥ রং ॥ 

রাধা মরে প্রাণে ভবগ্রী তা ভণে 

শ্ামধন বিনে বজ অন্ধকার সথি 1 ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্্ীরী | ১২৫ 

শ্ীমতীর বিরহ-বিলাপ । 
ঝুমর নং ১৫৪ । 

মাধব বিহীন ব্রজেরে সখি ? কি সুখে রহিব? 

ধরিব যোগিনী-বেশ দেশে দেশে বাব ॥ 

॥ রং ॥ ব্রজে আর না! রভিব ॥ 

যতেক গোপিনীরে সথি ' যোগিনী সাজিব 

চিকুরে বাধিব জট চিমটা ধরিব ॥ বং ॥ 

কন্তরী চন্দন ফেলে রে সখি! বিভূতি মাখিব 
ভুকুল তাভিয়] মোর বাকল পরিব ॥ বং ॥ 

শ্তামের বরহানলেত্র সথি ' ধূনি জাগাইব 

নয়ন মুদিয়! মোর শ্তাষে ধেক়াইব ॥ রং ॥ 

তেয়াগী কুক্তমদাম রে সখি! তুলসী পরি 

ভবপ্ীত! কহে হরি অন্তরে পাইব ॥ রং ॥ 

এ মর নং ১৫৫ 

ভেরি সে কালার গুষম মাধুরী, মজিলাম কুল-লজ্জা পরিহরি, 

প্রাীত-বিষধরী পোষিনু হৃদয়ে বাখিয়খ। 

নবপ্রেষাস্কুর কক্রিস়। ভঙ্গ, কার প্রেমে মজি” রহল ভ্রিভঙ্গ 

অন্গ-শাসনে ঝরণা ভেল হআখিস্রা ॥ 

॥ রং ॥ কি ফল ফলিল সথিয়! কগক্ক-কালিম! মাখিস্থা ? 

উপজল যেই শ্তাম-অনুরাগ, কেবল অর্পিল ছুকুলে দাগ 

বিরাগ এখন উঠিল অন্তরে জাগিক্সা । 
সেই খিরাগে হব বিরাগিণী আর ন! গোকুলে রহিব সঙ্গিনী 

শ্যান-সোহাগিনী ভ্রমিবে যোগিনী সাজিন্লা ॥ রং ॥ 



১২৬ ঝুমর-রসমঞ্জরী ৷ 

পশিব যমুনা-সলিলতল, অথব। জালিকস! প্রবল অনল, 

কিম্বা মরিব সুখে হলাহল ভখিয়া ॥ রং। 

শৃহ্যময় হেরি এ ব্রত্তভূবন, শ্তাম লাগি প্রাণ অতি উচাটন, 

অন্ুক্ষণ মন দাঁহছে বিরহ আগিয়1 ॥ রং ॥& 

চক্রবাকী সম কুঞ্জে একাকিনী ষাপি সুদীর্ঘ বিরহ-বামিনী 

ভাগ্য-দিনমণি গেছে অস্তাচলে ডুবির | 
ভবপ্্রীতা কহে শ্রীদাম-শাপ, তাহিকে কারণ এছি সাপ 

ত্যজ বিলাপ দিব কালীয়ারে আনিয়া! & রং ॥ 

বর্ধাবর্ণনে এ ঝুমর নং ১৩৬। 
বরযা-খাতু স্থন্দর উদিত ধরণী” পর, আকাশে ছাইল জলধর 

নাচা”য়ে শিখিপাল গরজে মেধজাল ঝলসী খেলে সৌদামিনী ॥ 

॥ বুং ॥ বরষে রিম বিষি ॥ 

কোকিল-চাঁতক তানে মদনের ফুলবাণে 

হান ধনি ব্যাকুল পরাণে। 

যৌবনে করত জালা নাহি আবল কাল 
ংশে বিরহ-তুজঙ্িলী ॥ রং ॥ 

আধারি-ভাদর-নিশি নাহি সুঝে দশদিশি 

কাদি আমি এক কুঞ্জে বসি । 

টুটল চিত-আশ মন ভেগ উদাস 
| - কৈসে বাচত বিবরহিণী ॥ বং ॥ 

ব্রজ ত্যজিয়! সঙ্গিনী সবে সাজিব যোগিনী 

খু'ঞ্িকস! ভ্রমিব গুণমণি। 

ভবপ্্রীতা ভণে পাবে হারাধনে 

কেঁজে। না হ্টামসোহাগিনী ! ॥ রং 



ঝুমর-রসমঞ্জরা । ১২৭ 

এ ঝুমর নং ১৫৭। 
বসি” সান্ধা-সমীরণে বে ! কাদে শ্রীমতী সুন্দরী 

আইল গোধুলী কোথা রহিল শ্রীহরি ॥ 
রং বল কিসে প্রাণ ধরি ? ॥ 

গোকুলের গাভীকুলে রে ' আসে শোকাকুলে ফিরি । 

না আসে রাথালরাজ বাজারে বাশরি ॥ রং ॥ 

ডালে বসি' চক্রাবাকী রে! কাদে একাকী ফুকরি, 
অমনি কাদিবে রাধা! জনম-শর্বরী ॥ রং ॥ 

বিরহে নাগরবরূপে বরে বত গোকুলস্ন্দরী | 

পুঁজিবে নয়ন্নীরে অর্থ্য পুর্ণ করি ॥ রং॥ 

বাসনা-কুস্থমে দিবে রে! মালিক বিতরি”। 

ভব্প্রীতা গায় হরিপদ শ্দে ধরি ॥ রং।। 

এঁ ঝুমর নং ১৫৮। 
বিনাইক়া! বিনোদিনী কাদি কহে রে সজান! 

কেমনে ধরিব এ পরাণী £ 

প্রাণনাথ বিন হায় ! গোকুল কি দেখা যায় ? 

লাগে যেন শ্শান অবনীরে ॥ 

॥রং॥ কি করি বল নারে সন্িনী! 

আমায় নিদয় হইল নীলমণি রে ?॥ 

ব্রজবাদি শোকানল জ্বলে যেন চিতানল 

শিবা-রব সম শোকধবনি। 

হাসিয়া বিকট স্বরে নাচিয়! নাচিয়। ঘুরে 

দ্রারুণ-বিরহপিশাচিনী রে ॥ রং ॥ 

তবে সথি ! মোসবার সাজে কিরে অলঙ্কার ? 



১২৮ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

আমর! যে শশান-যোগিনী । 

আন ভন্ম জপমাল পর সবে মুগছাল 

চিকুরে বাধ জট'-চিকনী রে? রং ॥ 

পূর্বম্বতি-ধুনি জ্বালি”. সব্ধ স্থুখাহুতি ঢালি' 
জপ শ্যাম যতেক রমণী । 

ভবগ্রীতার এই ভিক্ষা বদি রাধে দেহ দীক্ষা 

আমিও তবে জপি নাম অমনি রে ॥। বং ॥ 

এ ঝুমর নু ১৫৯ । 
যাওলে! সজনি আন নালনণি 

তোম। বিনে কারে কহিব ? 

৪ রং ॥ কত মান ননাগুণ ধরিব ? 11 

বিনা হ্যামধন দহিছে জীবন 

অমন কশ্দন বাচিব ? 

॥ রং॥। আমি নিতান্তহ প্রাণে নরিব 11 

না কুচে আহার নিদ্রা নাহি আর 

সে প্রাণে কি আশা কারিব £ 

|| রং ।॥ আর (বিরহ সহিতে নার্রিব |! 

আখি, শ্রামধলে বাধ লভ কিলে 

তব বাধ! হ৮য়ে গাঁহৰ 

1 রং ।। ভব কহে ভবিনামে নাতিব । 

এঁ ঝুমর নং ১৬০ । 
আনিবারে সে নাগরে ন। করিহ হেলা, 

বাতির সপনে মন হইল উতলা ॥ 

॥বং 1 তাই বলি গো যাও সখি! শ্যাম আনিবারে ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী । ১২৯ 

যে মিলাবে আনি+ রাধার সে নাগর কালা 

তার গলে দোলাবে রাধা হীরার মোহনমালা ॥ রং | 

বশোদ। তাহারে দিবে ধেনু বৎস মাল৷ 

অঞ্জলি ভরিয়া মৃতি-স্বর্ণে ভরি থাল! ॥ রং ॥ 

আশীষিবে ব্রজবাসী ব্রজে এলে কালা 

ভবপ্রীত। ভাবে আমি লব পদের ধুলা] ॥ রং | 

এঁ ভাছুরীর়া ঝুমর নং ১৬১। 
একেকে অবলা নারা দোসরে যে এস করি 

রাতি ঘন ঘোর। 

॥ বং ॥ পিফাকে মধুরে মধুবে স্বপ্সে 

নিশি চৈল ভোর ॥ 

স্বপনে শুনেছি শুনেছি বাশ বেধেছিলাম কালশশি 

দিয়ে ভূজ-ডোর ॥ রং ॥ 

সভিনী সমাগ দেখি পুরাবের পাঙ্গা আখি 

পাখা করে শোর ॥ রং ॥ 

কত যে ভবঞ্রীত। তনিকোনে ধিরিজিত! 

বিনা মনচোর ॥ রং ॥ 

সাক্কেতিক বিরহ 
ঝুমর নং ১৬২। 

ক্মস্বর শিবাক্ষে সমর্পণ করি, তাহারে আবার রামগুণ ধক” 
খ চন্দ্র হরিয়া পরে। 

এইমাত্র বাণী কছি নীলমণি 
চলে গেল! মধুপুরে গে! ॥ 

॥ রং তেজল মোরে লম্পট নটবরে ॥ 
(১৭ রি 



১৩০ ঝুমর-রসমঞ্জরা | 

পরবর্ণ আছে যাহার বাস বিধূ-সখী অন্তে বার বিকাশ 

তার প্রাণ-বন্ধুবরে | 

বক্ষেশ আশায় প্রকাশিত তায় 

হেরি সে নাএলে ফিরে গো ॥ রং ॥ 

পিতা-স্থতা-যান-রথ-ধবজে যার, সেই সদ প্রাণ দহে গো মামার, 

নিকটে না হেরি তারে। 

কোকিল কুহরে শ্রবণ বিদরে 

আর ৰাচিব কি করে গো? 9 বং 

গুন প্রাণসখি' স্বরূপ বচন রবিস্ুত খাতু করিব দেবন 

এ ছঃখ বারণ তরে 

ভতবপ্রীতা ভণে আনন্দিত মনে লক্ষ্মীপুর দরবারে গো ॥ রং ॥ 

ঝুমর নং ১৯৬৩ । 

কালাকরে কাল বাশি! ভেল, গোকুলের কুল ছলে ভরিলেল 

চহুদিশি দেল প্রণর-গরল ঢালিয়! 1 

হদে হলাহল করিলে ক্ষেপণ যেমতি আকুল মাতী মীনগণ, 
যুবতী-জীবন তেমতি উঠিল মাতীয়া ॥ 

॥রং॥ আর না বাচিব সথিয়। ! বিন! কালীয়ারে বেখিয়া ॥ 

ধরম-করম-সরম-ভরম নাশল সোই বাশিয়া অধম 

দ্গধল মম পরাণ সে প্রেম আন্ীষা | 

তাহ্িপর ভেল মদন বাম এত সহি কিসে অবলা হাম? 

বিন! শ্তাম কিছু উপায় না পাই ভাবিয়া ॥ রং ॥ 

দরশ লাগীয়! আখীয়া অবশ পরশ লাগীয়া তরসে উরস 

অধর নিরস শ্তানাধর-রস লাগীয়। ৷ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ১৩১ 

মিলাহ জনি ! আনিয়! তাহায়, মাধব-বিরহে প্রাণে বাচ। দায়, 
ঞ বৃথ! নিশি যায় হেরলো৷ গগন চাহিয়া 
হবে কি সজনি হেন শুভোদয় মম কুজে-হাামশশির উদয় 

বলবে কি উভয্ন তনু এক প্রাণে মিশিয়। ? 
অধক বিলঞ্চে ঘটিবে পরল শ্যাম অদরশে মরিব নিশ্চয় 

ভবপ্রীত কয় আনি দিব বনমালায়া ॥ বং ॥ 

এঁ ঝুমর নং ১৬৪। 

আইল খাতু বরষা পি্ামিলন ভরষ! 
আমার ভাঙ্গিলাহয়ায় রে। 

জলদের ভাকে | বিরহ বিপাকে 

পরাণেতে বাচ। দায় বে ॥ 

ক" ॥ নবীন মেঘের ঘটা ভেরি মনে পড়ে কালীয়ার় রে ॥ 

গ্রামল মঞ্চুল কুপ্তে মালতী কুসুম-পুণ্ডে 

আলি গুপ্জব্রী বেড়ায় তে। 

কোকিল কুহরে হৃদয় বিদকে 

কেকারবে শিখি ধায় রে ॥ রং॥ 

ঘার আধারিয়া নিশি বিজলি উঠে ঝলস্পী 

একাকিনী প্রাণ ডরায় রে। 

সুগন্ধ বাতাসে অনল প্রকাশে, 

ফুলশবে প্রাণ যায় বে ॥ বুং॥ 

সঘনে বরষে বারি একাকী অবলানারা 

আমি করি কি উপায় রে? 

ঘন পিয়া পিয়া ডাকিছে পাপিয়' 

ছিজ ভবগ্রীতাঃ গায় রে ॥ 



১৩২ ঝুমর-রসমপ্তরী | 

একদা! গ্রীল্ম খভৃতে আকষ্চচন্দ্র রাধিকাকে 
আশ্রয় করিয়া বলেন। 

ঝুমর নং ১৬৫ 

তব যুখপৃর্ণশশী কিরণ মধুর ভাদি 

প্রমালাপে সুধারাশি বরষে । 

চন্দনে উজ্জ্বল ও বুচ-বুগল 

করে স্ুশীতল উরলে 1 

রং) নিদাঘ জ্বাল! দূরে বায় সাথ ! তব কোনলাঙ্ধ পর 

তপন তাপের আস ৯বে স্থপন্ধ নিশাস 

যেন মলয়ের বাতাসে 

ও ভূজ মৃণাল যেন পুষ্পমাল 

কে ধরি ধনি' সরসে ॥ বং ॥ 

অধরআমুত পানে কি আনন্দ হয় প্রাণে 

আনি ঢলে পাড় স্থখ অলসে। 

নাভি-সরোবরে কাম তাপ হরে 

প্রেমরুস বাড়ে দরশে ॥ রং ॥ 

ন্মন চবুখকর যেন পঙ্কজ-নিকর 

মন-অলি মুগ্ধ মধু-রসে । 

বিন! বিধুমুখী গ্রীষ্মে কেবা সুখী £ 
ভবপ্রীত। গায় হর্ষে ॥ রং ॥ 

সমস (টো স্পা 



৮ ঝুমর-রসমগ্জরী। ১৩৩ 

রামায়ণের ঝুমর নং ১৬৬। 

শ্ীরামকে সীতা ফিরাইয়৷ দিতে মন্দোদরী 
রাবণকে কছিতেছেন। 

তিপদী। 

রাবনের করে ধরি, কহে রানী মন্দোদরা 

প্াণনাথ নিবেদি চরণে । 

অতুল প্রশ্বর্যযততব বার্ষে কম্পিতবাসব 
সর্বনাশ কর ফি কারণে ? 

প্রভূর অদ্ভূত লীল! সলিলে ভাসিল শিলা! 

গুণেবশ বনের-বানর । 

করিতে ধরার ভাব হরি রাম অবতার 

রাঘব নন সামান্ত নর ॥ 

বালীর ঘটে নিধন মন্সিল খর দূষণ 

খাইয়া যাহার তীব্র-বাণ 
বৈরভাব তার সনে করি কেন অকারণে 

কর লঙ্কা-বিনাশ-বিধান ? 

খ্ামটা ঝুমর নং ১৬৭। 
নওরূপে রাম পুর্ণব্রহ্ধ নারায়ণ, 

পুজে ধারে জগজ্জন ই 

জগন্মাত! রমারূপা-জনকনন্দিনী 

॥ রং ॥ শুন বলি গুণমণি ! 

সীতা লাগি কেন বাড়াইছ এত জ্বাল! ? 

সেবে তোমান্থুরবা*1 

সধে মালা, পরে কেবা কাল ভূঞ্লিনী ?॥ রং॥ 



১৩৪ ঝুমর-রসমঞ্জরী | 

বামন হুইয়। চাহ চন্দ্রম! ধারতে ? 

ভেক-প্রম সাপিনীতে 2 

শুগালের সাধ কেন সিংহের ঘরণী ?॥ রং। 

স্বরণ দোলে সীতারে করাহ আরোহণ 
লয়ে মোরা ছুই জন 

রামপদে সঁপি তারে লোটাব ধরণী ॥ বং ॥ 

নহে অকারণে বাবে কুল, মান, প্রাণ, 

না পাইবে পরিত্রাণ 

ভবপ্রীত। চাহে রামের শ্রীপদ তরণী ॥ বং ॥ 

নন্বোক্ত ঝুষর পঞ্চকোটের একজন সর্দারের বিরচিত 
মন্দোদরীর রাবণের প্রতি উক্তি। 

ঝুমর নং ১৬৮। 
সবিনরে কয় নিকষাতনয় দেহে প্রাণ প্রিরে। কভৃ স্থির ন%় 

নিশ্চয় মরিতে হবে| 

রাজ্যের কারণ রাঘব চরণ 

হারাইব কেন তবেহে?॥ 

॥ রং ॥ শুন স্থবদনি। থাকিতে পরাণী সীত। দিব ন! রাঘবে ॥ 

সীতা দিলে হ'বে মোর সর্বনাশ মঘবা করিবে সদ! উপহাস 

সে জাল! প্রাণে ক সবে? 

চিরকালাবধি যাহ! মনে সাধি 

হবে না হবে না তবে হে॥ রং॥ 
মনের বাসনা শুন স্ুবদনি.! রাঘবের বাশে লোটাব ধরণী 

হেন দিনক্কবে হবে? 



ঝুমর রসমঞ্জরী । ১৩৫ 

রাম রাম রাম বলি সীতারাষ 

ভঙ্কা মেরে যাব ভবেকফে॥রং॥ 

মম ভাগাফল ফলিল হুন্দরি! অধমে তারিতে ভবে এলেন্ হরি 
কালভগ্ নাহি রবে। 

গুহে জগন্মাতা দ্বারে জগৎপিতা 

যে পদ পায়নাদেবেহে॥রং। 

গোবিন্লাল কর চরণ সার মনের সন্দেহ গেল এবার 

হরি হরি বল সবে। 
ধন্ঠ ধন্ত লীলা জলে ভাসে শীলা 

হরির খেলা কে বুঝিবে হে ?॥ রং ॥ 

ইতি। 

রাৰণের নিকট শ্ীরামের রাজনীতি-শিক্ষা! । 
ভ্রিপদী। 

অগ্রজ আদেশ মানি জ্রাম পদ হুথানি 

বন্দি” নুথে চলিল! লক্ষণ। 

যথা! অন্তিম শব্যায় বিরাজে রাবণ রায় 

রাজনীতি শিক্ষার কারণ ॥ 

হেরি কুমার লক্ষণ ধারে প্রণমে রাবণ, 
গমন কারণ শুধায়। 

হাসি কন বীরবর শুন রাজ! লঙ্কে্বর 

আসিয়াছি জ্ীরাম-আজ্ঞায় । 

কহিলেন রঘুপতি আপনি প্রাচীন অতি 
পণ্ডিত সর্বজ্ঞ মহাবীর । | 



১৩৬ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

রাজনীতি শিক্ষাদান না হইতে সমাধান 
পিতা ষন্ ত্যজ্লা শরীর ॥ 

কশ নীতি উপদেশ যাইস্জ আপন দেশ 

বাজভার ৰহিতে হইবে । 

না জানির। রাজনীতি কেমনে পালিব ক্ষিতি 

আশাকরি বিস্তাবি* কভিবে ॥ 

ভাছুরিয়া ঝুমর নং ১৬৯ । 

শুনি জক্ষণবচন ভাবে মনে দশানন 

প্রভু মোর করুণা-সাগর গে! । 

রূপা কৈলা জানিয়! কিস্কর গো ॥ 

॥ রং ॥ ভাবে গদ গদ লক্ষের ॥ 

নঙ্ে শিক্ষা প্রনোজন 'ক্ষমে 1দ2 দশন 

উদ্বার্সিবেন এষ্ট পামর গো । 

তই পাঠাইলা সঙ্গোদর গো ॥ বং ॥ 

সম্মখে রাখিয়া রাম নব-ছব্বাদল শ্যাম 

ষট্চক্র ভেদিকসা! সত্বর গো । 
ত্যজিব এপাপ কলেবর গে! ॥ রহ ॥ 

.ব্রক্গরদ্ধ,- পথে-প্রাণ স্খে করিবে পয়ান 

"ড্জাপাবে তাপস নিকর গো । 

এ মরণ পানগগ কি অপর গো ॥রং॥ 

প্রকাশ্তে রাবশ কনে তোমাশিক্গ। যোগা নতে 

কঠিব আসিলে হুবর গে! । 
ভবগ্রীতার সানন্দ অন্তর গো! ॥ রং ॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ১৩৭ 

পয়ার | 

রাবণ কহিছে শুন লক্ষণ সুমতি। 

একেত বালক তুমি নহ নরপতি ॥ 

তোমা কহি রাজনীতি নাহি লর্প মন । 

যাহ। জানি শ্ীরামে করিব নিবেদন ॥ 

কষ্ঠাগত প্রাণ মম বাইতে না পারি । 

বারেক আপনি হেথা আসুন মুরারি ॥ 

শ্ীরাষে লক্ষণ কন রাবণবচন । 

ভাব বুঝি যান বাম যথায় রাবণ ॥ 

ভরির বিরাটরূপ ভেরি লক্ষেশ্বর | 

আরভিল পাম-স্তব সানন্দ-অস্তর ॥ 

ঝুমর নং ১৭০ । 
ক্রয়! জয়! সীতা পতি-রঘুপতি ! পূর্ণবন্গরূপ বিরাট মুরতি 

অক্ষমা ভারতী স্তবে। 
বিধি পঞ্চানন না! জানে বর্ণন 

আমি কি বর্ণিব তবে ভে ॥ 

| রং ॥ আমারে উদ্ধার করিতে এবার অবত'র তব ভৰে ॥ 

আকাশ মস্তক, নেত্র-স্ুবিশশি, বিরাজে ব্রক্ধাও লোমকৃপে পশি' 

তোমাকি স্তব সম্ভবে? 

তব আদিঅস্ত ন! পান অনস্ত 
অভ্তিমে বন্দী রাঘবে কে ॥ রং ৪ 

এই শ্টামরূপ যোগীখধি ধ্যানে বহুকাল ভাবে রোধি, প্রাণাপানে 

কে জানে কে পায় কবে? 

আমি অবকেলে অন্তে রণস্থলে 

প্রতাক্ষে হেরি কেশবে কে ॥ রং॥ ৬ 

(১৮) 



১৩৮ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

জীবনে শমনে করি” পরাজয় ক্রোধিত যমের ছিল অস্তে ভয় 

'নির্ভয় করিলে এবে ) 

ভবঞ্জীতা ভে লন্ভি হেন্ধনে 

কিভয় তব বৌব্ববে হে? ॥বং॥ 

ভ্রিপদী। 

নিরখি” বিরাটরূপ সানন্দ রাক্ষসভূপ 

মনে মনে প্রণমে চরণে । 

কৃতাঞ্জ লীপুটে কক্স কিনা জান দয্লানয় 

কিবা অবিদিত ত্রিভুবনে 2 
আনি কোন তুচ্ছছার অসাধ্য হর ব্রহ্মার 

তোমা প্রভূ উপদেশ দানে । 

রাদ কন রক্ষপত আপনি প্রাচীন অশ্তি 

কহ কিছু শুনে সাবধানে ॥ 
ৃ পয়ার । 

'লজ্বা শ্ী'আজ্ঞাতব কহিছে বাণ । 

বাহ জানি শক্রীচরণে করি নিবেদন ॥ 

ঝুমর নং ১৭১। 

শুভে অবিলম্ব অণ্তুভে বিলম্ব 

অন্থজক্ষ বল সার । 

এই নীতিমত কাধ্যে ঘেব। রত 

সতত সুখ তাহার ॥ 

॥ রং॥ নিবেদি” চরণে 

গুন সর্বগুণাধার ! 

তাহার কারণ ' করহ শ্রবণ 
বাসনা ছিল আমার । 



কুমর-রসমঞ্জরী 1 ১৩৯, 

নরক নাশিব প্বর্গে সিড়ি দিব - 

করিব সিন্ধু-ম্থধার ॥ রং॥ 

অলস কারণ না হেলে পুরণ 

জীবন গত এবার। 

অস্তভেতে ত্বরা মম সীতার 

সে কলে গাণ-সংহার ॥ রং ॥ 

ভবকর্ণাধার সম্মুখে রাজার 

তরে ভব পারাবার। 

ভবগ্সীতা ভণে অন্তিম শয়নে 

এধনে পাব কি আর? ॥রং॥ 

ঝুমর নং ১৭২। 

শক্রুশেলে ৰবে পড়িল লক্ষণ, কান্দেন শ্ীরাম-রাজীবলোচন 

ভাসেন নয়নাসারে । 

হায়রে! লক্ষণ! কেন এ শয়ন 

মধ্যরণ-পারাবারে রে? 

] রং ॥ উঠ উঠ বীর । ধর-ধন্ধ-তীর দশশির বধিবারে ॥ 

আজি কিরে লঙ্কাপতি বিনাশিলি, রিপুরক্তে কুল-কালিন! ধুইলি, 

উদ্ধারিলি কি সীতারে ? 

তেই ধরা”পরে, ঘুমাইলি কিরে, , 

রণশ্রম জুড়াবারে রে? ॥ রং ॥ 

দেশে গেলে মাতা জিজ্ঞাসিবেন কথা, রাম এলি লক্ষণেরে রাখি কোথ; 

কব কি বারতা তারে ১. 

হায় রে অবোধ! দিয়ে কি প্রবোধ 

প্রবোধিব বিমাতারে রে ॥ রং॥ 



১৪৩ ঝুমর রসমঞ্জরী-। 

রতুকুলপণ আজি বৃথা বাস, বিভীষণ রাজা ন। হৈল লঙ্কায়, 

হায়রে ! ধিক আমারে । 

ভবগ্সীতা ভণে জীবামশরণে 

শমনে এড়াতে পাবে বে ॥রং) 

ভীম্মের শোকে গঙ্গার বিলাপ । 
কিপদী । 

দশ দিনের সমরে ভীম্ম শরশ্যা। করে 

ভাগীরথী জানিল। অন্তরে । 

পুত্র-শোকাকুগা সতী , ধাইল্নে দ্রুতগতি 

কুরুক্ষেত্রে দেখিতে ভীম্মেরে ॥ 

শোণিতে লোহিত তন কৌরব-গৌরবভান্ু 
ভেরি অস্তাচল-গভ প্রায় । 

ঘোর হাতাকার কি খসিল' সুর-স্ুন্দ রা 

জ্ঞান্কার! হইয়। ধরায় ॥ 

ক্ষণে চৈতন্য পাইয়। কতেন্ ভীক্ষে চাহিয়। 

কে তোর হেন দশা করিল ? 

ক্ীর্ণদেহ ভেতি” তোর কেবা এমন কঠে!র 

যার চিতে দয়া ন) ভইল ? 

ঝুমর নং ১৭৩। 
জানিরে তোমার ইচ্ছায় মরণ, তকে হেন দশ! কিসের কারণ ? 

তক্গু বিদ্ধ কার শরে? 

ৃ কেব! হেন বীর যে তোর শরীর 

বিধিল সঞরে শরে রে ॥ রং॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরী | ১৪: 

কি দিব তোমার রণপরিচয়, পরশুরামের গর্ব খর্ব হয়, 
বিখব কাপে হর ডভবে। 

সতাব!দী বীর জীতেজ্জির ধীর 
কে তব সমতা ধষ্ে রে? ॥রং॥ 

অরে বাছ! কোথা তোর পরাক্রম, কোথায় বালক অজ্জুন অধন, 

সে কত ক্ষমতা ধরে? 

ক্ঞোর মাতামহ, শরীকষ্ু নির্মোহ, 
চক্রী চক্রে এত করে নে ॥ রং ॥ 

নাম গেল মোর বীরপ্রসবিনী, বীরশূন্ত আজি হইল 'অব্নী 
তোর শরশধা।-তরে । 

ভবপ্ীত! ভণে ভক্ত নারায়ণে 

তাবে ভবসাগরে রে ॥ রং ॥ কেনে বাছ। দাগ! দিলি নার স্তরে, 

বৈরাগ্যাত্বক 
ঝমর নং ১৭৪ । 

রমণী রতন ধন, পুত্র নিত্র পরিভ্ুন 

পাপন ভাবিছ যে সকলে । 

বল দেখিরে মনু আমার লেদিন কে ভ'বে তোমার 

যেদিন রে শা! ধরে তোমায় নিয়ে নাবে কালে 2 

রং ॥ মন ! ভুলোন। রে ভূুলোন। ভুলোন। মায়াজালে ॥ 

যৌবন যোয়ার প্রায় ক্ষণে রঠি” বহে বাস 

অরাগ্রস্ত বিড়ম্বনা বলে! 

অস্থির ভবমগুল পদ্মপত্রে ষেন ভল 

এই ব্রহ্ম-ডিত্ব জলের বিশ্ব মিশাইবে জলে ॥ রং ॥ 
তাগ্য-চক্র নিরস্তর, ভ্রমে জীব-শীর্ষোপর, 

সবে ভাবে নিজে করি বলে। 
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কালের কুটিল গতি ভুঙ্জঙ্গগতি যেমতি 

কি ভয় ক্ষণে কেবা জানে কি আছে কপালে ? ॥ রং ॥ 

সংসারের হুত্রধর আছে এক বাজীকর 

ভূবন বেধেছে এক (ই) কলে। 

ভবপ্রীতানন্দ বলে সেই নিজ কুতুহলে 
যেমন যেমন টান্ছে সুতা নাচছে তেমি তালে & রং ॥ 

এ ঝুম্র নং ১৭৫ । 

করি! ভবসিন্ধু ভয়ঙ্কর, মোর পুণানৌক জীর্ণসভর, 

ডুবে ডুবে এবার বুঝি আর বাচেনা। 

( এ যে) ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে এবার বুঝি প্রাণ বাচেন। ॥ 

॥ রং ॥ তরাও ভবসিন্ধু অহে দীনবন্ধু! 

দেখ যেন পাথারে ভাসায্োন। ॥ 

বহে পাপ প্রলয়-বাত ত্রাহি এ্রাহি বি্বতাত 

ছয়গ্রাহে কবে গ্রাসের বাসন । 

তরি! নিষ্ঠুর নিশ্ধ্বন তারা করুণতা জানে না ॥ রং ॥ 

বাল্যেতে অবোধমতি নাভজিলাম জগৎপাতি 

যৌবনে যুবতী-ধনের কানা । 
( প্রভূ 1) কুরসে মজিল মন হৈল না হরিসাধনা ॥ রং । 

বার্ধক্যে অশক্ত তনু হদে দীপ্ত ক্রোধ-ভানু 
| গুরু-পদরেণু মাথা! কল না। 

(হরি ।) ভাঙ্গিল বিষয়ের মোহ হৈল এখন চেস্ডনা। ॥ রং ॥ 

ভুমি দীনবন্ধু হবি ! অধমে বাথ উদ্ধারি' 

ভবল্পীত। সাতার দিতে জানে না। 

“ দেখে: । 7) ভক্তবাগ্জা-কলপতরু নামে কলঙ্ক রটায়ে! না ॥ রং ॥ 
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কাশীপুর রাজধানীতে '্্রীশ্রীমান মহারাজ বাহাদুর 
সন্বতুসরে বহুদেব দেবা-বিগ্রহের পুজা মহোৎ- 

সবের সহিত সমাধা করিয়া থাকেন, আমরা 

(্রীপ্তীমানের আশ্রিত ব্রাক্মণের।) তন্মধ্যে 

কতিপয় প্রধান প্রধান দেবতার বর্ণন 

ঝুমরে প্রকাশিত করিয়াছি । 

প্রথমে ভূবনেশ্বরীর বর্ণন যথা $-- 
ব্রিপদী। 

হের দশতত্বমর মঞ্চের সোপান হয় 

অতিশয় শোভা মনোহর । 

পাদ চতুষ্টর় তার অতিশদ চমৎকার 

ব্রহ্মা হরি বদ্র মহেশ্বর ॥ 

সে মঞ্চফলকক্ধপ সদাশিব বিশ্বভপ 

অপরূপ শোভা মরি! মরি! 

তাঁহে ভবনেশ বামে লজ্জা দিতে রতি-কামে 

বিরাজেন শ্রীতু বনেশ্বরী ॥ 

ঝুমর নং ১৭৬ । 

তরুণ-অরুণ জিনিঃ জিনি” বস্ত-সবরোজিনী 

সান্তে বাম সিন্দুরবরণ। 
মঙেশ বামে মতেশা ভুবনেশ ভুবনেশা 

হেরিলে ভব্ভীক্ষ থাকে লা? 
॥ বং ॥ দিতে নাকি ভ্ঁবন্শরপের তুলন। ॥ 
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জিন” পূর্ণস্ধাকর শ্রীমুখ অতিনুন্দর 

বিশ্বাধর! অরুণবসনা। 

ভালে সাজে শশিকলা গলে গজ-মতিমালা 

€ব্মুক্ত-কেশ্নী ভ্রিনয়না ॥ 

চাবি করে শোভা হয় পাশান্কুশ-বরাভর 

ভ্রিদশেশ-বন্দিত চরণ! | 

»রুণীরূপিণা তার ঘন-পীন-পয়োধরা 

সেবে পদ অনরললন। ॥ রং ॥ 

বসি” কাশীনাথ বামে পুর1ও কাশীপুর-ধাসে 

কাশীপুর-পণ্ডির কামনা । 

জ্যোতী নুপতি-হৃনগ়্ে থাক জ্যোভিরূপ! হজ্জে" 
ভবঞ্পীতা করে ম! যাচন! ॥ বং ॥ 

শ্রীত্ীবগল। দেবীর ঝুমর নং ১৭৭। 

নেহার রাজ ভখনে বলি" বত্বসিংহাসনে গে (নরি হার ভার, 

পরমা প্রককতি মা বগলা ॥ 

॥ রং ॥ সখীরে ব্ূপে ষেন চমকে চপল ॥ 

চারু-চম্পকবরণী, মুস্তকেশী ত্রিনয়নী গে।, 

ভালে সাজে অর্ধ-শশিকল। ॥ রং 

ঘন-পীন-পয়োধরী বিরাজে হরন্থন্দরী গে। 

রুতনভূষণে সমুজ্জল। ॥ রং ॥ 

দানব-রসন! টানে মস্তকে মুদগর হানে গো 

বধে রিপু,সমরকুশলা ॥ রং ॥ 

দ্বিজ ভব্গ্রীতা ভণে বৃপতি-জ্যোতীভবনে গে 

কলার কর ম! অচলা ॥ রং ॥ 
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এঁ ঝুমর নং ১৭৮ । 

কোটি প্রভাকর বিনিয়া প্রথর 

স্থপীতবরণ কার । 

সুষমা-সুন্দরী হরসহচনী 

হেরিলে নয়ন জুড়ায় ॥ 

॥ বং ৪ আজি কাশীপুরে নেহার বগল! মায় ॥ 

পৃর্ণেন্দুনিন্দিত ব্দন ললিত 

জড়িত লাবণ্য তান্স ) 

সুমধুর হাসি অধরে প্রকাশি' 

শ্লীকাশীনাথে ভুলাম্ ॥ রং ॥ 

ভালে অদ্ধশশী নবীন। রূপসা 

সুক্তকেশী শোভা পান্স। | 

চন্দ্রাক-অনলে ত্রিনেত্র উজ্জলে 

কজ্জলে ভূষিত তাক ॥ রং & 

অঙে বত্বভৃষা হেরি লাঙ্ছে ভব! 

ক্ষণেক রুহি* লুকায় । 

রত্বসিংহাসনে রিপুজিহব। টানে 

* মুদগর হানে মাথাক় ॥ বং ॥' 

- চাঁরু-পীতান্বরী লীনপক্সোধরী 

শন্করি ! নিবেদি পান়। সি. 

দিক্ধে পদজ্যোঁতি জ্যোতি-আয়ুজোহ্তি 

প্রবল কর কৃপায় ॥ রং ॥ 

(১৯) 
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ীপ্রীমান মহারাজ বাহারের যজ্ঞাদি-ধশ্মানুষ্ঠানক্রিয়া- 
সাধক একজন ব্রান্ধণ স্থকবি শ্রী্রীঞবন্থমতীর 

বর্ণন করিয়াছেন। 

ঝুমর নং ১৭৯। 

॥ রং ॥ দেখিয়া শীতল প্রাণ। 

ধরণী জননী-অধিষ্ঠান গো ॥ ».. 

বৈরাগ্যময় কীর্তনাঙ্গ ঝুমর ভ্রিপদী ! 

বন্ধ হয়ে” কম্পাশে, ছিন্ধ মাতৃ-গর্ভবাসে, উদ্ধপদ অধোব্দনেতে । 

, জর্দা পৃতি-গন্ধময়, আলোক প্রকাশ নয়, তন্ুদগ্ধ জঠরানলেতে ॥ 

তখন ডাকিতাম মনে, জন্মহাবী ভনার্দনে, জননিলে ভঁজব তোমায় । 

জন্মমাত্রে মায়া আসি” সেট জ্ঞান দিল৷ নাশি* রোদন করি মহাক্ষুধায় ॥ 

অবশ ইন্দ্রিয় সব, কান্না (বনা নাহি রব, জননী-ছুপ্ধপানে পিপাসা । 

মলমৃত্রে পড়ি হায় ! কান্দি হয়ে নিরুপায়, মুখ হতে নাহি ফুটে ভাষ! ॥ 

শ্ীহরি-ভজনহীন, বৃথা গত হয় দিন, ক্রমে তনু পুষ্ট দ্রপ্ধপানে । 
ধূল! কর্দমাদি লয়ে,সদ! খেলা দুখী হ'য়ে কে হুরি ন! ভাবি কভু জ্ঞানে। 
যায় চলি” বাল্যকাল, মানসে ইন্ত্িয়জাল, আধিপত্য করে অন্দিন। 

- বুথা আমু হয় গত, বৃথা নানাক্রীড়া রত, শৈশবে কেশব-চিস্তাহীন ॥ 

এ ঝুমর নং ১৮০ । 

কৈশোরেতে বিদ্ধাভ্যাস ধনের তৃষ্ণায়। 
বনিতা-সংসাঁর-লতা। জড়াইল কায় ॥ 

॥রং॥। আমার বুথায় দিন গেল 

" হরিনাম সাধনের বিনে ॥ 
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যৌবনে কুনুমশরে তন্তু জর জর । 

কামিনীপ্রসঙ্গে গত যামিনী-বাসর ॥ রং ॥ 

ছয় রিপু দশেক্দ্রির করে অধিকার । 
হু'লো না মাধবপদ সাধন! আমার ॥ রং ॥ 

পাইয়া প্রৌঢেতে ধন-পুত্র-পারবার । 

দিনে দিনে বাড়ে মনে মান-অহঙ্কার ॥ রং ॥* 

বাদ্ধক্যেতে রোগে শে।কে জর্মুজীণ-অঙ্গ । 

তবু না দংশিতে ছাড়ে বিষয় ভূজঙ্গ ॥ 

অস্তে পুত্রশরিবার সকলে তাজিবে । 

ভবসিম্ধুর-ঢেউ দেখে কেউ সঙ্গে কি বাইবে? 

আসিছে শমন-দূত করিতে বন্ধন | 

ভব্প্লীতায় রাখ হরি পতিতপাবন ॥ বং ॥ 

আত্রীমান মহারাজ বাহাছুর যদিও আপন গৌরবস্থচক কবিতাি 

শ্রবণে অনিচ্ছুক, তথা'প আমরা শ্রীশ্রীহুজুর বাহাহ্বরের নিকট আপনাপন 

ধু তার জন্য ক্ষন! চাহিম্ব! নিজের কর্তব্য জ্ঞানে সময়ে সময়ে মনের আনন্দে 

শীশীমানের আশাব্বাদীয় কবিতাদি প্রকাশ করিয়া থাকি ; তন্মধ্যে হুএকটা 

নিষ্বে প্রকাশিত হইল । 

ঝুমর নং ১৮১ । 

জ্রীজ্যোতিভূপাঁল পরম দয়ানু 
কাশীপুর-রাজ্োশ্বর হে। 

বপেতে ম্দন প্রভাপে তপন 

শান্তিগুণে স্ুধাকর হে ॥ 

রং ॥ রাজনজন-রঞ্জন ! ্ 

প্রভূ করুণারস-সাগর হে ॥ 
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বিকচকমল শ্রীমুখমগুল 

নেত্র জিনি ইন্দীবর হে। 

স্বর্ণে বর্ণে হায় চেন বড় দায় 

ভূষণ কি কলেবব হে প্র রং॥ 

গরুত্মক মণি- হার বৃপমণি 

গলে সাজে নিরস্তর হে। 

তিলক ললাটে সাব্জে কটীতটে 

নবারুণ পট্টাম্বর হে ।॥॥ রং ॥। 

দেবীপুজা কালে দেখিলে ভূপালে 

মনে জম নিরস্তর হে। 

যেন মা মা বলে জননীর কোলে 

চাপিছেন গণেখখর হে ॥ রং ।। 

অনাথ পাজিছ্ছে ধন্ম প্রকংশিক্তে 

পুগ্যনয বপুধর হে। 

এই ভূমগুলে, সঙ্গীত-কমলে 

প্রভু মত্ত-নধুকর ভে ॥ রং।। 

দ্বিতীর বাঁসব সমভোগ তব 

মভোোৎসববতা স্তর তে । 

ইঞ্জালর সম ভবন উত্তম 

দ্বারোতে বাজী-কুঞ্জর হে ।। রং।। 
করে গগিগণ ব্রাগ-আলাপন 

বিহঙ্গের! কলম্বর ছে! 

কভু অভিনয়, সভ্ভামাঝে হয়, 

নাচে-নগ্ী কীনিকর কে ।। রং ।। 
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ভবগ্রীতা ভণে দেখা দেহ দীনে 

(মম) সুখসিদ্ু-ুধাকর হে। 
অদ্র্শনে মোর নয়ন চকোর 

কাতর নিশি-বাসর কে। রং ।। 

শ্রীপ্রীক্হারাজভবন বর্ণন ৷ 
ঝুমর নং ১৮২। 

ইন্জপ্রস্থপুরী প্রায় কাশাপুরে দেখা বাক্স গে! 

জ্রীরাজভবন চমৎকাব। 

ঢচারু-কারু-কার্ধামস্বা , কাঞ্চনে নিশ্মিত চয় 

কত পুষ্পলতার আকার ছে হে 

রং ॥ হেরি আখ অপার 

মহা প্রস্তর কত ন্্নি দেশে স্থশোভিত গো 

মুকুকরে মগ্ডিত চারি ধার । 

শ্রবণ পালন আর | সিংকাসন চমতকার 

একে একে বণে সাধ্যকার কে হে ॥ রং ॥ 

তড়িত যোগে যেমন বরুণ অগ্নি পবন গো 

আজ্জাধীন শ্রীমহারাজার । 

ইঙ্গিতে আলোক জলে তেমতি পবন চলে 

খসে জল-শ্বীত-উষ্ণচধার ছে ভে ।। রং 1 

বং।। হেয় সুখ অপার । 

আলোকমাল' প্রকাশে নিশিথে লে পুরী ভাসে গো 

হেত্রিয়া সৌন্দর্য আপনার । 

অনে হয় গর্বভরে যেন হা 

বৈজয়স্তে পুক্ি মঘবার হে ছে 7 রং ॥ 



১৫০ ঝুমর-রসমঞ্জরী । 

বাঁছে গীতে মুখরিত বিহ্জ্গরবে পুর্ণিত গে! 

পুজ1 যজ্ঞ দেবী-দেবতার । ব 
দ্বিজ ভব্গ্জীতা ভে সতত এই ভবনে 

অধিষ্ঠান হৌক কমলার হে হে ॥রং 

মান্যবর, প্রবলপ্রতাপান্বিত সদ্গুণাশ্রয় ভদারত্বভাব 

জী শ্রীযুক্ত শ্রী।স্ীরাঁজা শ্ামলাল সিংহ 
জামতাড়াধিপত বাহাছুরের 

আশীপবাদ । 

ঝুমর নং »৮৩। 

স্বভাব সরল, সুন্দর সবল. রাজ! গ্ত।ণলাল, সুগুণ বিমল, 

সম্পূর্ণ নকন কফ ল। 

ধার্মিক নরেশ | প্রশাপে স্থবেশ 

ওদার্ষো মহেশ ভোলা ॥ 

॥ রং ॥ সদ! সানন্দ 'অস্তর সঙ্গীভ-সাগর-মাঝে নিরস্তর খেলা ॥ 

নিত্য শিবালয়ে, শুচিযুক্ত ভয়ে, সভক্তিহদয়ে, স্থপুণাসময়ে, 

দিয়ে বিন্বদলমাল! | 

পুজেন শঙ্কর সহ নিরস্তর 

সযত্নে গিরিবালা ॥ রং 

সুষন্ধ বখন করেন বাদন, গুন” শশ্রাতাগণ হয় মুগ্ধমন 

ভালেতে মতি উতলা । 

” তান যেমতি মীঁদলে তেমতি 

তেমতি বার়া-তাবল! ॥ রং॥ 



ঝুমর-রসমঞ্জরা । ৃ | ১৫১ 

স্দাসর্ব্বক্ষণ, ধর্মে স্থির মন, ম্বপক্ষপালন বিপক্ষদলন, 

মনে নাহি কোন €ও) ছলা ৷ 

ব্রত ভপে আশীষ বচলে 

করুন রূপাকমলা ॥ বং ॥ 

এঁ বঝুমর নং ১৮৪। 

ন্রপতিগুণধাম শ্যামলাল-সিংহ নাম 

ব্রূুপে যেন ঘনশ্তাম 

জামতাড়'-অধাশ্বর ॥ 

॥ রং।॥ প্রতাপেতে প্রভাকর।। 

ধর্মে যেন যুধিষ্ঠির ব্রহ্ষণভক্ত সুধীর 
বিরাজে চারুশরীর 

সদা হরিলামাক্ষর ॥ রং ॥। রত 

ক দিয়ে তুষিব কারে প্রভাতে এই বিচারে 

শব্য! ত্যজি” বান দ্বারে 

সদা সানন্দ অন্তর ॥ রং ॥ 

দ্বিজ ভবশ্রীতা। ভপে আপীষ করি রাজনে 

পুত্র লভি সিংহাসনে 

বিরাজ শত বৎসর ॥ বং ॥। 



৯৫৭ ঝুমর-রসমঞ্জরী 

থ কীর্তন ঝুমর নং ১৮৫ | 
ত্রিপদ্দী । 

ম্ঢ় ধনবান যাব! ধরা দেখে সরা পার 

তর্রধনে করে অনাদর । 
বুঝে না সেহ পামর মাশব তনু নশর 

ধনজন নিথা! যোহকর ॥। 

পন্ীক্ষা করেন হি নবে ধনবান কার 

চিত্ত বুদ্ধি বুঝবার তবে । 
তবু হয়ে ধুনবান করে পরের কাল 

কেবা সদা পরতিংসা কছে 1 

সাধু বনা হজ যদি করে কুপমন্দিরাদি 
ুন্ু বান পালে দীন নর । 

ধলে যদি ধন পায় নিন্দে দ্বিজ দেবতাল 

কবে খাত ছদর ডাগর )। 

ভ্যপ্ডারসঞ্চিত ধন মুলে ই নয়ন 
'অপরে করিবে অধিকার । 

দ্বারাস্ুত বন্ধুগণ সে তন করে দহন 

শুদ্ধতা ভয় স্ানে সবার | 

এ ঝুমর নং ১৮৬; 

1 রঃ 1| ভারি ভরি বলন্রে মন । ভুলো না ধনে 11 
ছবারাস্থত ধনজন-নিশার স্বপন ! 

কে যাবে তোর্ সঙ্গে ধে দিন মুদিবি নয়ল ॥। বং 
কোথা রবে সোনার মাল! হিরার চেন ঘড়ি ) 
কোথ! রবে ঘর তেতাল! শাল গাড়ী জুড়ী ।। রং 
শ্মশানে পুড়ি যে দিন হবে ভস্মজাল । 
সে দিন কি আর চেন! বাবে বাজ কি কাক্ষান্ 
সমর আছে বুঝে চল ভবপ্রীতা বলে। 
মনভ্রমরায় বসাও হরিচরণকমলে ॥। রং | 

. জমাপ্ত । 

1] রিং), 








